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Előszó
(helyett)
MINDHALÁLIG ZARÁND lett volna e könyv címe, de ezt a szerző lefoglalta remélt
válogatott tanulmánykötetének. A mostanit utolsó széptanulmány- (mások nyelvén szólva:
esszé-) kötetének gondolja. Lett belőle… ÉLÜNK, ÍRUNK, s benne a XXI. század első két
tizedének Sarusi-féle széptanulmánytermése.
Kezdetben vala… Hogy is mondja a szerző. Csakazértis. Erre – effélére! – gondoltunk.
(Gondolt.) …Zarándra?… Gondolt a rosseb, mondhatja.
Másrészt – ahogy alakult e két évtized (kisded pályája eme részének ezen részlete) ‒ a
Csakazértse mellé, azt kiegészítve betagolódott ’56 (évfordulója). Köszönhetően az őszödi
rém munkálkodásának!
Sőt; a proletár nemzetköziséget melegen váltó balliberális világpolgár eszmeiségnek (s
tehetségtelenséget le/le/plező álirodalmának) a rémuralma elleni tiltakozását kifejező
Csakazértis (uszkve Csakazértse) magában foglalja aradi‒csanádi dolgait is. Mert hogy ott
aztán különösen fontos a szembeszegülés: azért sem. Csak azért is. Szemben a
beolvasztásunkra törő, a (szerző és Körmendi cimborája fogalmazásában) globálbuznyák
világgal takarózó „honi” banditizmus(ok)nak fittyet hányva.
Kisiratos miatt lehetett volna széptanulmányíró pályája e fejezetének a címe Lönni vagy
nem lönni is. Csak hát ugye azt lefoglalta írói falurajza. De való, e könyv, az É l ü n k,
í r u n k kezdő s java része valóban csanádi gyökerű. Hogy abból építkezzék, ahhoz
csatlakozzék, azt kiegészítse‒kiteljesítse a többi. A kicsi felől a nagynak igyekezve. Hogy
visszaérjen oda, ahonnét indult? Szalbek-Iratosról a Forray-Nagy-Iratost alapító soborsini
uraság maradék világával való találkozásig. Némi túlzással élve: Csanádtól Csabán és Aradon
át Zarándig.
Ahun végül kikötöttünk. (Szerző, szerkesztő, reménybeli olvasó.)
E 19 írás közül az első kettő elsősorban a Magyar Krisztust is termő tájhoz, a Csanád és
Arad (meg a néhai Zaránd) vármegyék találkozásánál fekvő Kisiratoshoz kötődik. A LÖNNI
VAGY NEM LÖNNI (2010) a lassan kétezer oldalas – ezért (különösen, hogy erre vállalkozó
sem égen, sem földön nem mutatkozik) nyomtatott könyvként nehezen kiadható – falurajz
majdhogynem legfontosabb dolgozata, mert föltárja, miért lett oly mostoha e táj népének
sorsa a trianoni földabrosz-darabolók működése nyomán. Kiknek köszönhetjük népünk
megtipratását, máig tartó nyomorgatását. Faluról falura, majdnem dűlőről dűlőre – sőt,
embertől emberig haladva ‒ hogy s mint esett az első verekedés végén a Makó és Gyula közti
tájon Magyarország megcsonkítása. A NÉP ÉS ÍRÁS (2009) című kis csokréta két tanulmányt
fog össze. A Tájnyelv és irodalmi nyelv az ö-ző Kisiratos kapcsán első változata Széphalmon
hangzott el, s onnan kísérelte meg összegezni a regény- és falurajzíró fél évszázados
tapasztalatait az említett tárgyban. Hogy ebből merítve, innét indulva következzék Népnyelv,
írói nyelv, megújulás című fejtegetése arról, kapcsolódhat-e tájnyelvhez mái (sőt, modern)
íróként, költőként… Hogy a válasza erős igen legyen. A Csakazértis szellemében.
A „PARASZT” „JÖVENDŐ”? (2012) a magyar földműves társadalom helyzetét igyekszik
leírni, fölvázolva azokat a (szocialista‒kommunista és kapitalista) körülményeket, amelyek
mára majdhogynem kilátástalanná tették, teljességgel a nagybirtok(rendszer) alá vetették a
kis- és közepes gazdaságokon alapuló paraszt(polgár)i világot – elfeledtetve velünk a vágyott
Kert-Magyarországot.
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Két írás is született 2006-ban a szerző műhelyében az ötvenhatos forradalom 50.
évfordulóján. Az ÖTVENHAT AZ IRODALOMBAN azokat a szépirodalmi műveket –
regényeket, költői alkotásokat, színdarabokat ‒ sorolja föl, ismerteti pár sorban, amelyek ’56
hőseinek állítanak emléket, ’56 igazságának írói‒költői megfogalmazásai. Az OKTÓBERI
NAPLÓ – A PESTI FIÚK GYURCSÁNY, TAKARODJ! NÓTÁJÁRA című írásban a 2006.
október 23-i székesfővárosi utcai események szem- és fültanújaként megszólaló Sarusi
beszámol arról, mi történt e napon a pesti utcán. Ez az írás az egyetlen helyszíni írói tudósítás
a forradalom 50. évfordulóján a budapesti utcai eseményekről.
A BEKE HONRAJZA – BARANGOLÁSOK ERDÉLYBEN (2006) című széptanulmány
az aradi‒csanádi világban is megmerítkező Beke György életművének egyik legfontosabb
alkotását, az Orbán Balázs nyomdokain járó (Sarusi Mihály szellemi szülőföldjét, a keletcsanádi tájat érintő, s a fiatalabb írótárs vállalkozását is értékelő) „útleírását” méltatja.
Nép és írás, nép és irodalom további összefüggéseit firtatja az író a továbbiakban is. Az
ÉLÜNK: ÍRUNK (2011) című szenvedélyes dolgozatban a szerző íróvá válásáról, a vállára
vett föladatról és annak terheiről s következményeiről, a Móricz és Gion által közrefogott
magyar írói XX. század legjavához való kötődéséről, nemzeti értékrendjéről vall. A
PANNON PUMA, HUN HIÉNA (2007) című tanulmányban az író sorra veszi a Hamvas Béla
által fölsorolt „magyar tájfajták”-at, hogy a nemzeti, népi sajátosságainkat leghívebben
őrzőknek – tán elfogultan, de másokhoz hasonlóan ‒ az alföldieket találja. Végül arra a
következtetésre jut, hogy „Délmagyar, félmagyar, északmagyar… magyar a magyar, bárhol
él. Ha engedik.” Az ÓKANIZSAI JEGYZETEK (2008) a Tisza-parton, a magyarkanizsai
írótáborban születtek, s a délvidéki élmények ihlette fejtegetések is a már korábban elkezdett
töprengések folytatásai. Magyarság, cigánynak mondott magyar zene, nótátlan (pontosabban
szerb dallal teli magyar ókanizsai) éjszaka, valódi és szalonpolgárok, sőt, (haszonelvű, érdek
szerinti) politikai polgárok, ne adj Isten lumpenpolgárok… Hogy Sarusi a kapaszkodó
kisgazdákból, tisztességes kistisztviselőkből, iparosokból és iparkodó munkásokból, népi
értelmiségiekből (s hasonszőrűekből) összeálló magyar (nem csinovnyik, nem elvtelen, nem
nyikhaj, nem nyers- avagy nyárspolgár) kispolgárságban lelje meg azt a közeget, amellyel a
leginkább azonosulni tud. Pártosság, Európa, falu és város… ‒ onnan, a Tisza mellől, a
magyar középről nézvést.
Az EZEK AZ UTÓPISTÁK, EZEK című széptanulmány antiutópia, annak a rémálma,
milyenné romolhat a világ – ha hagyjuk – az Úr Jézus Krisztus 2050-dik évére (s a
nagyreményű továbbiakra). Remélhetőleg nem a szerző, csak Utó Pisti rémlátása gyanánt.
„Nép és írás” folytatása (ahogy a „Lönni vagy nem lönni”-é nem különben) a most
következő három írás. KÖNYV ÉS SZABADSÁG címmel fog össze két könyvheti megnyitót
a kötet. A Könyvheti dünnyögés (az Úr 2001. esztendejében) a viharsarkiak kondorosi megyei
megnyitóünnepségén elhangzottakat finomítja széptanulmányba, amelyben az író a
rovásírásban, a kézzel írt majd nyomtatott könyvben, avagy a számítógépen megjeleníthető
ugyanazon gondolatot alkotó embert ismeri föl. A könyv Csabán (2010) az író könyvvel való
találkozását, illetve a szülőváros gazdag könyves történetét regéli el. „A könyv örök” – állítja
a szerző az előbb említettek értelmében, azaz míg lesz gondolatait fára, kőre, agyagba… rovó,
papírra író és nyomtató, gépbe varázsoló ember. A KÖRMENDI-RAJZAINK (2007-2020) a
Körmendi és Sarusi szabad csapat óta Körmendi Lajosról születő Sarusi-írásokat nyújtja át. A
hagyatékból baráti alapon megmentett Édes otthon című kunhalomregéről, A kilenc kínzás
földjén járó útikönyvről, Körmendi balatoni kiruccanásáról, Rideg István hatalmas, 3 kötetes
Körmendi-enciklopédiájáról mondja el véleményét az író, hogy végül kettejük eddig nem
emlegetett qazaqisztáni élményeiről számoljon be.
A következő írás-csokréta is „Zaránd”-ba kalauzol bennünket. Abba a Zarándba, amely
úgy van, hogy nincs. Ezek sorát, kapcsolódva az előzőekhez, a CSABAI PÁLYA (2012)
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nyitja. Az egykor hol Zaránd, hol Békés vármegyei (mai Békés-)Csaba labdarúgóélete,
fociszurkolóinak megannyi kisebb-nagyobb, valamiért valamennyire emlékezetes, mi több,
megörökítésre érdemes élménye elevenedik meg a valahai focipályák történetének
bemutatásával. Az egykori békéscsabai pályák az író által szurkolóként és ifjú labdarugóként
jól ismertek, s a szerző itt megörökített emlékei teszik hitelessé e sajátos sporttörténeti művet.
A MINDHALÁLIG ZARÁND (2014) – akár a kötetzáró írás ‒ a váradi írótáborba szánt
előadás. A ma már talán csak Sarusi Mihály írói világában élő Zaránd múltjába merülő,
jelenét feszegető tanulmányban megfogalmazódik: e tovatűnt magyar megye, város, táj
emlékét a létező román falunál jobban őrzi mindaz, ami – szerzőnknek (is?) köszönhetően ‒ a
Magyar Írásba menthető. A KÉZ KEZET FOG – SOBORSINI RÖPKÉNY (2016) az Arad és
Hunyad határán található Maros-völgyi (a mai Zarándi-hegység, a tegnapelőtti magyar Makra
hegy alatti) minapi kismezőváros romjain pislákoló életről ad nem annyira vész-, mint
inkább… életjeleket. Ennek az írásnak – e kiruccanásnak ‒ az író számára a legfőbb
tanulsága, hogy a katolikus vallásukat még valamennyire őrző valahai Maros-völgyi
magyarok és németek jobbára elrománosodtak ugyan, de szeretetünkre továbbra is méltóak.
Az IRATOS-MELLYÉK (2018) két jegyzete majdnem a csanádi falurajzba való! Az első
Deák Ferenc föltételezett szalbekiratosi kötődésére keresett – mert hogy helyi legendának
igyekezett utána menni – bizonyítékot, és szinte nem talált, mert „csak” itteni családi
emlékezet tartja életben. A másik a Justh Zsigmond tornyai parasztszínházához kötődő Lönni
vagy nem lönnijére bukkanását járja környes körül.
Az EMBÖRÉNEK (2010) a Magyar Krisztus című aradi‒csanádi paraszt családregény
(szeku-látta) (elő- és utó-)történetét tárja föl. A SZABADON, IGAZAT,
ÉDÖSANYANYELVEDÖN (2016) címében benne foglaltatik, miről értekezik ezúttal a
szerzőnk. Hogy zárszó gyanánt a ZARÁND-E ZARÁND? (2015) következzék, amelyből
kiderül, hogy Zaránd nevű helység a Földön három is létezik. Az egyik a messzi Perzsiában, a
másik a történelem iránt valamennyire fogékony magyarok előtt ismert Árpád-kori
megyeszék, Zaránd a mai Arad megyében (elrománosodva), és elfeledve Moson vármegyében
a harmadik, a besenyő határőr őrhely Zaránd, amely valameddig Zarándfalu néven őrizte
magát, hogy mára Zurndorfnak csúfolják a jó őrvidéki (nem osztrákok, nem:) németek. Hogy
Zaránd… belénk költözzék? Mert ha onnan kiirtani lehetetlen.
A záró írás arra keresi a választ, hogy vajon valóban „mindhalálig Zaránd”? S mire föl?!
Mire föl. Ha az író úgy veszi, addig él, ameddig írhat, s ír, míg él. (Tegyük hozzá: Zarándon
innen, Zarándon túl… Iratoson, Csabán, Almádiban.)
Sarusi él: ír. Ír: él.
K(urta) Gy(örgy)
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Lönni, vagy nem lönni
Összevissza van, mint a trianoni határ! ‒ mondja az újasszony, panaszolja a szomszédnak,
hogy mennyire nem sikerült neki a tészta (-sütés, illetve -nyújtás), gyüjjön, segítsen már
neki…
Lönni?... – tornyai parasztszínházban.
Tilitoli emlékünk.
Ahun mindön össze-vissza van, mint a trianoni határ!
Trianoni határmögállapítók
A békeszerződés második része Kurta-Magyarország határait állapítja meg a részletekbe
menően. A szerződés úgy rendelkezik, hogy a határokat a helyszínen határrendező
bizottságok fogják kitűzni, a bizottságokat a szövetségesek állítják össze. „A bizottságok
hatásköre teljes mértékben kiterjed nemcsak a ’helyszínen megállapítandó vonal’ néven
megjelölt határvonalrészletek megállapítására, hanem, ha valamelyik érdekelt Állam kéri, s a
bizottság azt helyénvalónak találja, a közigazgatási határok útján megjelölt
határvonalrészletek felülvizsgálására is… A bizottságok mindkét esetben arra fognak
törekedni, hogy szigorúan kövessék a szerződésekben foglalt meghatározásokat, ’a lehetőség
szerint figyelembe véve a közigazgatási határokat és a helyi gazdasági érdekeket.’… Az
utóbbi megállapítások nem jelentették a békeszerződésben lefektetett határok
felülvizsgálásának lehetőségét, hanem csak apróbb, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő
esetleges módosításokat tettek lehetővé” – fogalmaz Raffay Ernő Trianon titkai című
könyvében. (Dűtvén mi magunk az ide különösen vonatkozó megjegyzéseket.)
Gyüttek az urak, gyüttek – hogy marattak vóna otthon. Gyüttek, de nem möntek!
A társaságukban lévő jappán – idegöny (francúz, szerecsöny, miögyéb) ‒ katonák tötték
hitelössé a jelönlétüket.
Magyar-Arad mellyék
Az Arad vármegye… néprajzi leírása című műben térkép a nemzetiségi megoszlásról. Aradot
a magyarság északról, északkeletről Szentleányfalvával, Fakerttel, Zimándközzel (és
Zimándújfaluval), nyugatról Gájjal, Szederháttal, Kis- és Nagyvarjassal, Szentpállal,
Nagyiratossal öleli át, írja magához, kapcsolja a magyar nyelvterülethez, a
tömbmagyarsághoz… Nem „magyar sziget a román tengerben”, mint Várad (avagy
Temesvár, Brassó…). Keletről, délről valóban a román tenger magyar szigetekkel.
Magyar Arad; Magyar-Arad.
Hogy épp ott szervezkedjék (szervezkedhessék) az erdélyi román nemzeti tanács. Onnan
kiáltsák ki… önmagukat, velünk szemben. Hogy majd Gyulafehérvárt hazudhassák a
világnak: ők szabadok, s mi is azok leszünk.
Bucurból jövet; Bucurnak tetszően; Bucurtól fogvást; Bucur szavára; …intésire.
Hogy mi meg… Tátsuk a szánk. Tátsuk jó nagyra.
2010. Szent Mihály hava 6-án írja Sz. I. tanár úr Sarkad hajdúvárosból: „Mottó: ’Nincs
Isten, de ha van is, nem vót ott Bécsbe!’… Fönti mottó Csík öregapám szájábul szakatt ki
1940. aug. 30-án kísű este, a n a g y v a r n y a si Csernetzki kocsmába, mikor a rádió
bemonta az új határokat. A család úgy tuggya, hogy a bécsi döntés három nagyhold főggyibe
került az öregnek. Magyarországhon visszacsatoltak, Csík János öregapámtul mög
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elcsatoltak!!! A három nagyhold mögvesztögetésre mönt el, hogy öregapám nё lögyön, ki
tuggya meddig, a sziguranca vendége. Hossszúúúúúú... Igaz, hogy mán a koléktivizálás után,
éccör aszonta, hogy odaatta vóna az egísz főggyit, ha egísz Erdély visszakerül, de legalább
Nagyvarnyas. Hallottam öregöktül, hogy Varnyason (is?) a mondóka így járta:
‒ Hát Arad mögye mögy-ё?
‒ Nem, Arad marad!”
Gazdaérdekbül Románba
A falurajz CSONKA-CSANÁD című (kis kötetnyi) fejezetében írtuk volt: Trianon elvett
Csanád vármegyéből négy községet (245 négyzetkilométert 23.326 lakossal); e falvak:
Kisiratos, Nagylak, Sajtény, Tornya. Köztük ott a mi falunk, a Szalbeck-Iratosból lett,
Dorobánccá tett Kis-Iratos, mely az Iratosi kertek alatt című népköltési gyűjtemény tanúsága
szerint is: Iratos. (A falu népe ma magát inkább dorobáncinak veszi, iratosinak pedig –
úgyszintén a román uralom és népbolondítás, névátírás hatására – a nagyiratosit, azaz a
forraiiratosit, a néhai forraynagyiratosit.)
Apám – ki 1940-ben tette át magát a nevetséghatáron, mert nem akart „Dél-Erdély”-ben
maradni – jó néhányszor mesélte, hogy s mint esett a falu Romániának ítélése. Óromániához
csatolása, Nagyromániába tagosítása. A Csanád megyei faluban ugyanezt – később
meggyőződhettem róla – hasonlóképpen tudják.
A világháború után Magyarországhoz tartozott volna, de a földek nagy része a határaival
idáig tolakodó Romániába esett, mert a gazdák korábban a Trianonban Romániának ítélt,
aradvármegyei Kürtöshöz tartozó Kutason terjeszkedtek. (Kútas puszta közvetlenül
szomszédos Kisiratossal: a falu utolsó házait akkoriban csak az országút választotta el e
hatalmas, de már Arad megyéhez tartozó határrésztől.) A kisiratosiak kérték, hogy Románia
adja vissza a földeket. Erre a falut csatolták az Ókirálysághoz.
Máskor így pontosítottak:
‒ A gazdák kérték át a falut Romániába! Féltek a magyar kommunistáktól, hogy elveszik a
földjüket! Az iratosi gazdák úgy tartották, hogy a magyarok mind kommunisták. Akkor
románpártiak voltak. Meg aztán Trianont ideiglenesnek hitték! A gazdák rég megbánták!
Mög, hogy a fene esött vóna előbb beléjük.
Esött, utóbb; az elvtársak töttek rulla.
…Csak hát „ugyanazért” szavaztak inkább Magyarországra az őrvidéki németek, mint
Ausztriára: nem kellett nekik a kommunista‒szociáldemokrata Bécs! Inkább a polgári
Budapest. (Igen, a vörös helyett a fehér.) (…a piros-fehér-zöld!) Azaz a kommunistáktól
óvakodott Nagymagyarország népe, rájuk mondtak nemet Sopronban, Kisiratoson.
Egyszer hopp, másszor kopp.
…Jappánok Trianon(-palotá)bul
(Otthon maradt) Unokaöcsém regéli (amit a jó atyjától hallott) … majdnem ugyanúgy:
‒ Japánok, franciák mérték a határt. (Kisiratoson „jappán” mindönki, ki nem úgy néz ki,
mint az európai embör; ez esetben a francia mögszálló és határszabó ëgységben szolgáló
szerecsön, avagy négerfekete katonák tűnhettek nekik öléggé távol-keletieknek.) A gazdák
földje Arad mögyében Kürtös alatt vót, a határt pedig a Nagyfalu (az öregfalu) alatt a régi
(azaz akkori aradi‒csanádi) mögyehatárnál akarták möghúzni. A gazdáknak köllött a főd, így
a falut Romániába mérték, pedig Magyarországé maradt vóna. Azt hitték, ez az egész
idéglenös, úgyis visszagyün mindön Magyarországhon! Később bánták.
Kevermesön; Anton; Nagyvarnyason; Forraiiratoson… ‒ szól a rege a XXI. század elejin
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is!
Ki hogy járt, kivel hogy babráltak ki. Ezzel az egész tájjal. Az itteni magyarsággal.
Minálunk is: családról családra hozzátesznek valamit a közös rémtörténethez.
Gál Mátyás (született 1919-ben, apám egykori osztálytársa) regéli 2010-ben:
‒ Vót itt ëgy bíró, Őze ‒ Mátyás, toldja meg a felesége, az 1930-beli Kristóf Ilona. ‒
Csucskóba vagyunk, a falut teljesen (körbeveszi Arad megye). Kisiratos átesött vóna
Magyarországra. „Eztet nem löhet, én Aradra járok piacra!” Möhet Batonyára is piacra,
mondták neki a falubeliek. „Nem, én Aradra járok!” Apám mindig mondta, azért vagyunk itt,
a bíró végett! …Lőkösházával, Kevermessel, Dombegyházával vagyunk határosak,
csucskóban.
S mit ad Isten, Csanád vármegye valóban csucskóban (a kisiratosi beékelődéssel csanádi
csücsökként) nyúlik Aradba.
„Buta embör haját tépi, az okos mög óbégat…”
INKÁBB LÖSZÖK ROMÁN NÖMÖS, MINT MAGYAR PARASZT! Állítólag Búza
József, aki eladta Kisiratost, mondta 1920 táján, amikor a falut a földért eladták a
nagygazdák. Állítják többen is. Mert hogy Kisiratost a trianoni urak ‒ „állítólag” ‒ CsonkaMagyarországnak ítélték, ám a gazdák földje Kürtössel Nagy-Romániába esett volna, mire föl
gazduramék átkérték a községet a bukaresti király birodalmába. E szólássá vált kijelentést
máig emlegetik a faluban. Mondhatni mökkapi. Mökkaptuk!
Hogy az egyik Őze-leszármazott 2016-ban azzal álljon eléd, a család nem így tudja, bíró
ősüknek is fájt az elcsatolás.
Düllőrül düllőre
…Húzták hazánk új határát Trianonban a térképasztalon az urak; csak húzták, vonták,
tolták…; szabták, csonkították tovább a tetthelyen.
Ahány határ menti falu, annyi hasonló történet?
Érdemes lenne sorra venni e meséket… Csanádról Aradra, Biharról Szatmárra…
Dűlőről dűlőre?
…Meglehet, egyszer a levéltárakban kutakodók pontról pontra igazolni fogják azt, amit az
ország közepe táján meghúzott japán gyepű mentén népünk tud „Trianon”-ról.
Történészeink ma még mással vannak elfoglalva.
Hogy e történet végére – a regét bevégezve ‒ a kolhozállam által megkínzott asszony
tegyen pontot. (Apja a kollektívba űzők elől menekülve fölakasztotta magát, s ha nem lesz
rosszul, neki kell levágnia a kötélről.) „Az első háború után a gazdák kérték át a falut
Romániába, mer odaát maratt vóna, elvesztötték vóna a főggyüket; hamar mögbánták. A
második háború után a kommunisták fordultak ellenünk, ma már a legszívesebben
lëtagadnák.” A gazdák hangadói, meg a szegények élharcosai egymással versengve fordultak
szembe Kisiratossal.
Jó kis század vót – jappánostul ‒ a huszadik! (A XX.)
Ellenállók minálunk is
2010-ben a Szent Anna napi falu-ünnepélyön arról regélnek a helybéliek, hogy a java ellenállt
a román megszállásnak!
‒ Az iskolai archívumból előkerült egy irat, ami szerint 1920. június 4-én,
tiltakozásul, mindenféle tevékenységet beszüntettek a tanítók!
‒ Valaki, nem tudom ki, de utánajárok, ki volt, mindent megpróbált, hogy arrébb
húzzák a határt.
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‒ Volt, aki kifeküdt a földre, hogy inkább halva, mint hogy Romániához csatolják.
Kevermesen került elő a kisiratosi ellenállás írásos bizonyítéka.
Az irat másolatát akkor vehettük kézbe, amikor a falurajzíró készült a MAGYAR
KRISZTUS című regény megírására; a kevermesiek helytörténésze, Pölle Ferenc adta a
kezünkbe az 1980-as évek elején. Addig a helyiek ellenállásáról semmit sem tudtunk. A nép
inkább az árulást emlegette, az árulás maradt meg bennünk (majdnem) örökre.
Hogy ellenálltunk volna? Ellenállt a java? Ki hitte volna…
Megint a magyar jellegzetességnek mondott múltsiratás! Ahelyett, hogy az igazán fontosat
állítanánk gyermekeink elé példának! Hogy igenis Nem!-et mert mondani a kisiratosiak java!
Eleje. Az igazi.
Az iratosi igazak. Mert ilyenek is voltak. Sőt… Az a pár pénzeszsák nagygazda a falu ellen
szervezkedett, a falu közösségével szemben kérte át a megszállók álladalmába Iratosunkat. A
saját földje miatt adta el… a hazáját.
A ’20-as évek derekán apámnak már egy szem magyar tanító nem jutott, mert akkorra
elűzték valamennyit Kisiratosról. Apámékat színtiszta román tantestület okította a magasabb
dák tudományokra a színmagyar falu négyosztályos tanodájában. Mert inkább kenyér és
otthon nélkül maradtak…
Mi meg: nélkülük!
Kevermesi szakszervezett földmunkások
A szomszédos kevermesiek is megvívták a maguk külön harcát, és a szegényparasztság
követelésére megmenekült egy jó darab föld. Az erről szóló bizonyíték Pelle Ferenc
magángyűjteményéből került elő. A MEMORANDUM-nak nevezett (magyarán Emlékiratnak
becézhető), az illetékesnek vélt antantszervezethez – határmegállapító bizottmányhoz? –
eljuttatott tiltakozó jegyzékben az egész kistáj népének érdekét képviselték a földmunkások.
Az Emlékirat (amelyet kicsit átigazítva közreadtunk aradi paraszt családregényünkben, a
Magyar Krisztusban) így kezdődik, majd folytatódik: „A Kevermes község és a szomszédos
határszéli magyar községekben lakó szakszervezett szociáldemokrata földmunkások a
jelenleg folyamatban lévő határmegállapításokra a következő észrevételeinket vagyunk
kénytelenek kényszerítve megtenni:
Az általános gazdasági helyzet és megélhetés a világháború előtt Magyarországon
kielégítő volt. A munkásosztály a jelenlegi demarkatión innen és túl akadály nélkül
dolgozhatott, s megkereshette a kenyerét. A mezőgazdasági mívelés alatt álló területek kellő
időben és jól való megmívelése foglalkoztatta a munkásság ezreit. Sajnos ez most megszűnt,
mert munkaterületeink nagyrésze tőlünk el lett zárva.
A gazdasági helyzetből kifolyó megélhetési és munka-elosztási viszonyok tették
szükségessé, hogy a jelenlegi határ magyar oldalán lévő sűrű lakosságú községek
földmunkássága szakszervezetbe tömörülve védelmezze jogait, továbbá a munkahely és bér
arányos megosztásával biztosítsa családtagjainak megélhetését a kapitalista tőkével szemben.
Szervezetünk ma erősen számottevő. Magyar részen, a határ községekben mintegy 6000 tagot
számlál, jogosultaknak érezzük tehát magunkat mi is arra, hogy szavunkat felemeljük és
tiltakozzunk a határmegállapító Bizottság, de különösen a szociális Francia Országból
kiküldött elnöklő tábornok Úr részrehajló munkája ellen.” (Csak nem Petainról, a későbbi
marsallról van szó?... Ő is megjárta e kelet-csanádi, zarándi‒békési‒aradi tájat?! Nem úrként,
hanem rablóvezérként. )
„A megélhetési viszonyok megkövetelik, és ezt mi el is vártuk, de el is várjuk a
Bizottságtól, hogy a most folyó határmegállapítás során figyelembe veszi a gazdasági és
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munkás megélhetési szempontokat is. Ez nem történt eddig meg, és miért nem? A szervezett
munkásság érdekei ellen dolgozik a Bizottság, részrehajlóan kedvezve Romániának.
A trianoni gyártmányú szerződésben K i s i r a t o s magyar község nincs Romániának
ítélve, mégis megszállás alatt tartják a legkapitalistább állam katonái. Miért van ez?
Mi, a szakszervezet nevében tiltakozunk az ilyen eljárás ellen, tiltakozásunknak
nyomatékos kifejezést is tudunk adni, mi, másutt. Egyelőre mi, itt azt kívánjuk, hogy
K i s i r a t o s és a szomszédos N a g y i r a t o s községek lakossága, összes kisbirtok
földterületeivel csatoltassék vissza Magyarországhoz, a hol a lakosság megélhetését és
boldogulását megtalálja, mert ez Román oldalon nincs biztosítva, amennyiben ott a szervezett
munkásságot a sigurancia halálra szokta korbácsolni.
Tudomásunkra jutott, hogy a kapitalista farkast szopó ősök unokái munkaterületünk egy
részére, a kevermesi V i z e s p u s z t ára vetették szemüket, s a magukhoz való csatolásán
fáradoznak.
Ezen szándék megvalósítása ellen kényszerítve leszünk mozgósítani úgy a magyarországi
szakszervezeteket, mint az internationális központot. A szervezett munkásság érdekei ellen
újabb merényletet elkövetni nem engedünk. Ezen puszta jelenleg is mintegy 160 szervezett
helybeli munkatársunkat lát el családostul kenyérrel és munkaalkalommal, ezt mi nem
nélkülözhetjük, ez és a következő mélyreható okok miatt:
Amint a csatolt átnézet mutatja, a mi munka és megélhetési területünk kbelül 40000
katasztrális hold, meglehetősen bővelkedik ártéri vizekben, melyeket a V i z e s p u s z t a
szélén ‒ magyar kézen ‒ lévő ármentesítő csatorna és vízszabályozó zsilipek tesznek
gazdaságilag megmívelhetővé, ha azok úgy vannak kezelve, amint eddig voltak.
Az eddigi példákból tudjuk, hogy a megszállott területek hasonló vízművei a balkáni
kapitalista uralom alatt máris elpusztultak, és virágzó termékeny területek váltak ismét
megmívelhetetlenekké, ahol nagyon sok munkás társunk és családja szájából vették ki a
kenyeret. Mi nem akarunk szaktársaink sorsára jutni, tehát kénytelenek vagyunk egyelőre azt
kérni a mélyen tisztelt határmegállapító Bizottságtól, de különösen a szociális francia
köztársaság nagyméltóságú tábornokától, szívlelje meg kérelmünket, és az általunk bemutatott
átnézet szerinti árterületet, a szakszervezett munkásság érdekei figyelembe vételével javasolja
Magyarországhoz csatolni, mert mi, a kapitalista román uralom kényétől, kedvétől
munkaterületeinket tönkre tenni nem engedjük. Szeretnénk mi is minden vasárnap
fazekainkban tyúkot főzni.
Figyelmébe ajánljuk az elnöklő tábornok Úrnak a következőket is: 1921. évi október
hóban történtek a kisebbségi felségjogok gyakorlása közben, amelynek gyakorlásáról más
nézete van minden mívelt népnek és a népszövetségnek, sőt Wilsonnak is:
id. Német Mihály cipészt, if. Márton István cipészt, Maróckai Károlyt, Horváth Jánost a k
i s i r a t o s i román csendőrök az utcán ok nélkül félholtra verték, utóbbi meg is siketült.
Kommunista keresés címén lakásán 6-7 óra között Takács Jánost és fiát verték el, ugyanakkor
a csendőrség a templomból kijövő 60-70 éves öreg embereket és asszonyokat, s 10 éven aluli
gyermekeket vert el. Kiss Györgyöt és Márton Mártont azért verték puska tussal fejbe, mert
nem emeltek elég mélyen kalapot a granicsárok előtt (a la Gessler Schvejcben).
id. Hallai Józsefet, Gedő Ferenc Istvánt és Pál fiát, a 70 éves Búza Pált ok nélkül verték
puskatussal fél holtra. A megvertek száma 40-nél több. Azt hisszük, ez elegendő példának
arra, hogyan kezelik a kisebbségeket és jogokat Romániában.
Dirlea Vasilie aradi román szolgabíró N a g y i r a t o s magyar község lakosaitól
kérvényt akart kicsikarni, melyben a Romániához való csatolásukat kérelmezzék. Elvtársaink
ezt megtagadták, miért e nagyúr elvonta a munka igazolványaikat, nagyrészüket megverette, s
azzal biztatta őket, hogy koldusan fogja Magyarországra átkergetni N a g y i r a t o st. Kérjük
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a Bizottságot, előzze meg e nagyúr munkáját, N a g y és K i s i r a t o st a fentebbi
gazdasági és szociális indokaink alapján csatolja át Magyarországhoz.
A szakszervezet régóta éberen figyeli a Bizottság munkáját, mellyel megelégedve nincs,
mert szociális és gazdasági követelményeket nem vesz figyelembe, különösen az elnöklő
tábornok Úr. Ha e munka tovább is így folyik, internacionális szervezetünk alapján a
Bizottság kicserélését fogjuk követelni. Központunkhoz, memorandumba foglalva, az eddigi
és még felmerülő sérelmeinket be fogjuk adni, ezzel azután a nemzetközi pártirodák és
világsajtó is foglalkozni fognak.
Kelt Kevermesen, 1922 évi július hó 8-án
a szakszervezett szociáldemokrata földmunkások nevében
Magyar Béla pártelnök
Bálint Lajos párttitkár”
‒ Ez is az én viskómban született meg, Öreg Tomposnál – mondta az emlékiratot
megőrző parasztember, amikor a másolatot (az 1960-as években) átadta Pelle Ferencnek.
‒ Igaz, hogy a három Iratos nem jött vissza, de visszajött V i z e s p u s z t a, B á r ó
B á n h i d i, G r ó f B r é d a (majorja s birtoka), L ő k ö s h á z a, G á l J e n ő
(uradalma) meg egész a s z e n t m á r t o ni meg a m á c s a i határig körülbelül
negyvenkétezer hold. K i s i r a t o son az emlékirat után száz embert vertek véresre a
csendőrök, azt hitték, ők a fölbujtók, a k i s i r a t o si zsillérek – toldja meg nekünk Pelle
Ferenc, amikor az 1980-as évek elején továbbadja minekünk, hogy bekerülhessen a Magyar
Krisztusba. No meg most kisded újabb dolgozatunkba.
Pétain marsall az az elnöklő tábornok úr a szociális francia országból? Ez időben – a hírek
szerint ‒ Gyulán flangérol… Három-Iratos sáros tájára biztos nem tette a lábát.
Gyulán volt néhány bérenc, aki megtapsolta; mifelénk…
Itt is lett volna pár hazaáruló (még hogy haza-, egyenesen faluáruló!), aki megcsókoli a
kezit.
2010-ben újabb érdeklődésünkre Pölle Ferenc így vélekszik: „Kevermesi tanár koromban
Tompos József adta át a Memorandum lila indigós másolatát. Az ő Március 15-e utcai
házában készült a nevezetes emlékirat. Az eredeti (azaz a lila, ami Tompostól hozzá került)
másolatot pár éve átadtam a gyulai levéltárnak.”. A liláról készült „fekete” indigós gépelt
másolat 1 példánya nála, 1 minálunk. A két aláíró (a másolaton nem szerepelnek, magunk
írtuk oda PF közlése nyomán) valóban Magyar Béla pártelnök és Bálint Lajos párttitkár.
Hogy akkor milyen pártelnökök s pártitkárok voltak!... Ezek még népükkel tartottak;
valóban az általuk képviseltek érdekében cseleködtek.
Hogy így folytassa B.Csabán a kevermesi Pelle Ferenc (nyugalmazott) tanár és (tevékeny)
helytörténész:
‒ K e v e r m e s és L ö k ö s községhatára volt egy rövid ideig a magyar‒román
(nevetség)határ. A kevermesi oldalon a falubeliek szőlőföldje, túlsó fele az új határ (1919/20ban). Tata mesélte, hogy ott szántott. Lóval szántott a szőlőföldjén. Kiért (a kis földjéből) a
lóval, a dűlő végébe ívesen fordult, így könnyebb, ezzel átlépte a határt. A román granicsár
meglátta, odament, kiabált vele, hogy ha még egyszer átlépi Románia határát, lelövi! Tatám
káromkodott, de félt, hogy lelövi…
‒ Két rövid düllőből álló határsáv volt a kevermesiek szőlőföldje a l ö k ö si
községhatáron. A kevermesi szőllőföld két dülleje közt kocsiút volt. Kicsi, ½, ¼ holdas
szőlőkből állt ez a két dűlő. A Szőlőföldön túl, a l ö k ö si oldalon volt a hatalmas
V á s á r h e l y i – b i r t o k.
‒ L ö k ö s átkerült, a kevermesiek is ezt kérték, hogy tartozzon Magyarországhoz!
Ők is, és a l ö k ö s i birtokosok, Vásárhelyi, Bréda, Bánhidi, Gál (Jenő?) földbirtokosok
kérték Magyarországra L ö k ö st!
L ő k ö s h á z a átesött.
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Nagyiratos: temető túlfelől
Nagyiratos sem járt jobban! Sőt… Akkor (1919-ben, 1920-ban) egy darabig a temető és a falu
közt húzódott idéglenösen a magyar‒román „országhatár”.
‒ Erre a határon innen temettek egy-két évig. Vagy tíz sír került ide, mire visszakapták a
temetőjüket.
Megértőnek mutatkoztak – egy forraynagyiratosi pillanatra – az antanti határkijelölők
(Csonka-Magyarország kárára).
‒ Az első háború után Batonyáról, Kétegyházáról, Magyarcsanádról megkezdődött
200 román család betelepítése, a falu keleti részén kaptak házhelyet. A N á d a s d y –
b i r t o k fölosztásakor nem csak rájuk, a görögkeleti parochiára és a román iskolára is
gondoltak. (…Írtuk volt a VAGABUNDKORZÓ VII. könyvében.)
Azt mondják, azért telepítették a csonkamagyarországi románokat Nagyiratosra, mert a
bíró nem volt hajlandó kérvényezni a Romániához csatolást. Ezzel büntették a falut. Száz év
nem telt belé, s lassan többségbe kerülnek.
„Mit tudsz arról, hogy a nagyiratosi trianoni határ néhány hónapig az un. Csatorna partján
húzódott..., ezért temetőjük magyar területre került. (A zolájok fontos stratégiai akadálynak
tekintették ezt a szép kubikosproduktumot, hogyaszongya itt biztos meg lehet állítani a
magyar honvédeket???!!!!???!!) Gondolhatod, mi volt temetéskor??!!! Ennek utána kellene
nézni, ellenőrizni, mi is volt? Mert erről van egy n a g y v a r n y a si mondás, de a mai
öregek csak sejtik, vagy inkább vélik tudni, mi volt” – írja levelében a nagyvarjasi származék
sarkadi történelemtanár Sz. István 2010-ben, majd folytatja:) „…Szóval, a nagyiratosi
magyar‒román határ. Ezt, ha jól emlékszem, a régóta porladó Katkó Antal bácsi, falunk néhai
borbélya, nagy mesélő, mondta el. Hogy abban az időben (1920? 21?) n a g y v a r n y a si emberek mondogatták: ’Jó a nagyiratosiaknak. Űk legalább magyarnak halnak
mög…’ Az öreg gyakran hozzátette: ’Oszt vótak, akik ezt komolyan is monták’.”
Nagyvarjasi sírdöngölő
Nagyvarnyason a két háború közt a legényök a regutabál után a sírkertben leganyézták bírójuk
sírját, amiért ‘19-ben átvitte a falut Romániába ‒ regéli a csonka országba elszármazott varjasi
embörünk, majd – legközelebb – így folytatja: „A nagybátyám mondogatta: átszántott
Magyarországnak egy barázdát Romániából!”. Mert amikor a határnál szántott, egy
barázdával többet adott – hagyott (szántott) (fordított) ‒ Csonka-Magyarországnak.
Ha valamennyien legalább ennyit visszaadnánk a hazának… Mindkét ország a helyire
kerülne.
Utóbb levelében részletezi nagyvarjasi egykománk: „Kedves, jó, feledhetetlen M. Ferenc
körösztapám (kántor, zenész, ősszatírikus parasztembör) monta eccer két monopol közt :
’Hogy Erdély a zolájoké, az pont ojan, minthogyha hónaptul a szomszédnak két f…a lönne,
neköm mög égy sé’. Hát igen... Valahány öreggel beszélgethettem erről, mind azt mondta,
hogy ezt képtelenségnek, abszurdnak (ezek az én szavaim) tartották ’19-’20-ban. Még utána
is. Nagyvarnyason történt, már a harmincas évek végén, mikor a legényeket vitték román
katonának. A regutabál után a jócskán bedurrantott, elkeseredett-dühös ’vitézjelöltek’
kimentek a temetőbe és minden búsmagyar fájdalmukat beléadva, valamennyien leszarták
annak a varnyasi bírónak a sírját, aki ’19-ben rábeszélte a falut, hogy maradjanak csak román
impérium alatt, mert akkor Aradra járhatnak piacolni. Ez döntött. (A bíró maga is hirdette,
hogy ugyan, csak pár év és úgyis kihajtjuk ezeket a bocskorosokat! Most is ott vannak és a
csizmát is román népviseletnek nyilvánították...)”
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Hogy utóbb pontosítson: „Körösztapám nem éppen úgy monta, hogy: Az hogy Romániát
Erdélyhö csatolták, olyan mintha a szomszédnak két f…a lönne, neki mög égy sé. Hanem
úgy, hogy: ’Az, hogy Erdélyhö csatolták Romániát, pont olyan, mintha Pásztor Karcsi (a
szomszéd) gatyájába hordanám a f…mat, oszt csak akkor b…nék, ha neki is kedve van!’ Így
monta”. És hogy, tette hozzá cimboránk, szégyölli pontatlanságát.
Máskor ilyeneket üzen nekünk Sz. tanár úr a magyar‒román nevetséghatár „magyar”
oldaláról: „… A bátor, páratlan, szinte magyarimádó Gelu Pateanu szavai jönnek elő. Vele a
Székelyföldön jöttünk össze néhányan, ahol önkéntes száműzetését (és a szeszféleségeket is)
töltötte, mint főállású magyarbérenc. Őt idézném: ’Túlságosan szép és túlságosan tökéletes
volt az a ti ezeréves országotok. Mindenki irigyelt titeket. Az emberek természete már csak
ilyen. De ti is vétkesek vagytok, mert nem szerettétek eléggé ezt a csodálatos Hazát, mert
elaludt a józan önvédelmi ösztönötök, nem féltetek eléggé, s nem féltettétek eléggé".
Varnyasi mama Nagy-Magyarországa
Sz. István meséje még tovább: „Kénytelen vagyok most saját családomról, saját emlékeimből
felidézni. Hogyan ’avatott be’ nagyanyám (a már említett tornyai születésű Deák Mária,
férjezett Csík Mária) ’Nagy-Magyarországba’? Még nem jártam iskolába, 5-6 éves lehettem,
de már Csík és Szabó nagytatám jóvoltából dudorásztam, danolgattam a Föl, föl vitézeket, és
azt is tudtam, mit üzent Kossuth Lajos, meg hogy 13 vértanú volt, akiket ’régön fölakasztottak
Aradon, mert nagyon szerették Magyarországot’. Zavaros volt, hogy mink mind magyarul
beszélünk, de vannak rományok, akiktől félni kell, mert azok nagyon ’nem szeretik
Magyarországot mög minket’. Szülőimet, nagyszülőimet, szomszédokat, ismerősöket mindég
a magyar huszárokról, géppuskákról, ágyúkról, háborúkról meséltettem... Meg hogy milyenek
’a’ magyarok? Egyszer aztán nagymama a térdére ültetett, legkedvencebb ételemmel,
szilvalekváros palacsintával korrumpált (a nagy ügy érdekében!) és kérdezgetni kezdett:
‒ Kisfiam, nagyon szeretsz te engem?
A palacsintától is bedrogozva, sziklaszilárd igent mondtam.
‒ Hát nagytatádat szereted-e?
‒ Igen.
‒ Hát anyádat szereted-e?
Hogy lehet ilyet kérdezni.
‒ Igen.
‒ Apádat is szereted, ugye? Mongyad, hogy igen, vagy nem.
‒ Igen!
‒ Szeretnéd tudni, mekkora volt régen Magyarország?
‒ Igen
‒ Azt tudod-e, hogy a milicisták rosszak, oszt elviszik az emböröket a fekete autóval,
mögverik, agyonütik?
‒ Igen.
‒ Szeretnéd, ha apádat, anyádat, engöm, nagytatádat mög tégöd is elvinnének a milicisták?
Szinte sírva-bőgve mondtam, hogy NEM!
‒ El szabad-e mondani valakinek, hogy a lérajzolt mög léfestött Nagymagyarországot
mögmutatom neköd?
‒ NEEEM!
...és akkor valami titkos helyről előkerült Nagy-Magyarország! Azt hiszem, akkor láttam
először térképet, mindenféle szép színek, betűk. Nagy-Magyarország kb. akkora volt, mint a
palacsinta a palacsintasütőben...??!! Csalódott lehettem. De az áldott jó öreglány elővette a
buletinját (szem. ig.) s rámutatott a fényképére:
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‒ Ki ez itt?
‒ Hát nagymama! Ki lögyön...
‒ Ekkora vagyok én? Na látod, Magyarország is milliószor nagyobb, mint ez a térkép !
Az már csak hab a... palacsintán, hogy a térképbe rejtve ott volt egy arasznyi
pirosfehérzöld pántlika is.
…Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Akkor még nem ismertem rá
nagymama bátorságára (vakmerőségére?!), és azt se tudtam, hogy azt a furcsa, jól eső,
titkos érzést úgy hívják, hogy BIZALOM! És felelősség. Az egyetemen, pszichológia
rágicsálása közben magyarázta el Zörgő Benjámin docens-doktor, hogy a meggyőzés legjobb
módja, ha olyan kérdéseket teszünk fel, amire normális ember igennel válaszol. De mintha
Szókrátész kollégám is valami hasonlót művelt volna az ő bábáskodás-módszerével. ...s ezt
egy egyszerű parasztasszony ösztönösen, tapasztalatból, megérzésből megcsinálta.
Mondanom se kellene, senkit nem hurcoltak el, senkit nem vallattak. S talán (??!!) ekkortájt
éreztem először, hogy LE TUDOM GYŐZNI ÖNMAGAMAT és a BALSORSOT.”
Dombegyház (Lévés)
Gerendeli György dombegyházi könyve nem említ trianoni hagyományt a szomszédfaluban.
Az 1920-as években történteket soroló fejezetben találjuk ezt a bekezdést: „A trianoni határ,
amely közvetlen Dombegyháza mellett vonul el, gazdaságilag visszavetette ezt a vidéket,
köztük Dombegyházát is. Ennek a vidéknek községeit a határ elszakította A r a dtól, ahová
irányult a háború előtt egész Kelet-Csanád gazdasági forgalma. A r a d város szerepét ezen a
téren sok vonatkozásban B é k é s c s a b a vette át.”
Inkább A r a d, mint B a t o n y a, való, gondolhatták a tehetősek. A szegényebbje
messzebb látott? Legalábbis erre utal a k e v e r m e si szociáldemokrata szervezett mezei
dolgozók harca.
(A nálunk) Lévés(-nek mondott Dombegyháza)? Nem volt megyeszéli, azzá a trianoni
urak és a kisantanti rablólovagok útmutatása szerint működő határmegállapító bizottság tette.
Az entent háborús bűnös vezérei és az országgyarapító oláh tolvajok, meg a pár (púpos) tál
lencséért hazájukat áruló magyar birtokosok tették K i s i r a t o s nyugati szomszédját
országhatárszélivé.
Ezért sem okozhatott gondot a határmegállapítás Lévésön. Hozzá már nem nyúltak.
Megelégedtek a tőle keletre eső színmagyar falvakkal.
Persze ha a Tiszáig, netán Pestig, ajaj, a Balatonig hajthattak volna! Kerítettek vóna
Tavunknak oly „dák” ősnevet, hogy belegebedünk.
Jártak 1919-ben Veszprémben is, de hál’ Istennek onnan mehettek… (sajna) a mi
csanádi‒aradi hazánkba.
Mindamellett a lévésiek pontosan fogalmaztak, amikor a mieinknél gyakoribb granicsárjárőrözés szóba került:
‒ A románok nagyon vigyáznak a magyar fődre!
El ne vesszen; lába ne keljen; szőrén-szálán a maradék is el ne tűnjön.
Tornya
Előadónk 1900-beli nagyanyja tornyai lány volt. Ő mesélte ezt (többször is) emlékezőnk
gyerekkorában.
Tudni kell, hogy Tornyán is van Szentkút. (Csodás jelenés nyomán forrás fakadt, vize és
az imádság sok embert meggyógyított azóta.) Ugyanis 1896-ban, a Pünkösd utáni pénteken
egy Dusik Örzsike nevű kis libapásztorlány előtt megjelent a Szűzanya. Aztán többször is. Itt,
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a Szentkútnál volt valamikor 1913-14-ben az immár szokásos litánia, regélőnk nagyanyja is
ott járt. „Ëccör csak aszongya az ёggyik asszony, hogy odanézzetek és az égre mutatott. Az
ég teljesen be vót borúva, de ёgy helyön tiszta vót, szépen látták a napsugarakat. Ez a
felhőkapu, vagy felhőluk pont úgy nézött ki, mint Nagy-Magyarország! Csudálatosan
ragyogott és az embörök félni kezdtek. Ëccör csak mindön ódalrul gyünni kezdtek a fekete
felhők, oszt elborították Nagy-Magyarországot. Az embörök még hangosabban kezdtek
imádkozni, énekölni a Szűz Máriáhon. Aztán mögint fényösödni kezdött az a luk, de mán nem
lött Nagy-Magyarország, csak ёggy kisebb fót, ami ‒ így nagyanyám ‒ úgy nézött ki, mint
ёggy pulikutya. Oszt a zembörök, akik ott vótak oszt látták, aszonták hogy jajj
Magyarországnak, nagy baj lössz. Úgy is lött, nemsokára kitört a tizennégyes háború, odalött
Nagy-Magyarország, oszt azúta is úgy néz ki, mint ёgy puli mintha Románia felé fordúna.
Ennyi... Löhet, hogy nagymama látja az én szömemmel és képzeletömmel ‒ de nem köll
nagy erőlködés, hogy én is ilyennek lássam Maradék-Magyarországot.”
Hogy Ujj János a r a di újságíró helytörténész 2010. Pünkösd hava 15-én, Almási Béla dr.
k i s i r a t o si síremlékének avatásán be ne avasson az 1919-es tornyai történésekbe!
Justh Gyulának, a képviselőház elnökének a fia, Justh János intézte el, hogy Tornya
Romániába kerüljön. Az új országhatár a csanádi‒aradi megyehatárt váltotta volna föl
Tornyánál is, így a zömmel magyar lakosságú falu Magyarországon maradt volna. Ám Justh
János azt mondta, az ő birtoka kerüljön Romániába! Mert hogy ahol egyszer már volt
kommunizmus, ott másodszor is lehet. Nem kér belőle.
Lett, a nevetséghatár mindkét oldalán.
S a végén (már megint) nem mi nevettünk. Bölcs urainknak – bíróinknak,
nagygazdáinknak, földbirtokosainknak ‒ köszönhetően.
Az antant hogy ne ugrott volna!
Havasalföld (+Moldva) meg aztán igazán örömmel terjesztette ki egészen idáig a
birodalmát. Hogy sajnálkozhassanak máig, miért nem sikerült a Tiszáig (legalább C s a b a
meg G y u l a nyugati széléig) nyújtózkodniuk.
Erre föl ezön esztendő Szent Jakab hava 14-én mit nem ír Szabó tanár úr minekünk!
„Kedves jó Urambátyám!... Ha érdeköl, pár érdekösség Justh Gyulárul. Szabó nagymamám
kislány korába ott szógát, úgy a XX. sz. elejin, ű meségette: mindön röggel friss rozskényeret
sütöttek, oszt a zurak csak aszt ötték, űk, a szógák mög... fehér kinyért ‒ vót muzijuk, mög
mindönféle színdarabokat taníttattak be szógákkal, cselédökkel, bérösökkel, mindönféle
maskarába, ahogy nagymama monta. Nem tudom, miket jáccattak a pórnéppel, de majnem
hanyatt estem, mikor mama idézte asztat, hogy aszongya: LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI!”
Majd tovább 20-án az újabb üzenet számítógépen: „…Tornyán ott vót, ahun átmész a Büge
hídján oszt ott van a mögmaradt majorsági épület. Ott, a környékin vót. Oszt Szabó
öreganyám (születött Kiss Mária) aszt is meséte, hogy muzi is vót. De a színházat emlögette,
még ű is benne vót éccör égybe, neki intögetni köllött. Enné többet nem tudok errül. Mög ű jó
ismerte Apponyi Albertet ‒ de az nem űtet. Éggyoldalú vót ez, mint a csendőrpertu. Apponyi
biztos járt Donáttornyán (Baktornya, azaz TURNU)... Puskel úr könyve jó, de a végin a
legjobb, mikor a mieink visszafoglalták Aradot.”
Péterszabó Ilona tornyai könyvében arról is ír, hogy Justh Gyula a századfordulót
megelőző s követő tizedekben községi képviselő, 1896-ban kastélykertje közelében látja szűz
Máriát egy libapásztor kislány, 1905-ben díszpolgár, 1922-ben „a néhai Justh birtokból” dr.
Just János és Justh Matild 175 kat. holdját bérbe adja a község. Azaz… az a hírhedett Justhleszármazott hiába igyekezett, a birtok épp az ő okoskodása nyomán – a haza jó részével
együtt ‒ elveszett.
Színpad innest, színház amonnast. Paraszt, avagy úri, hunn avagy dák. E tekintetben egyre
megy.
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A Justh Zsigmonddal és pusztaszentetornyai parasztszínházával foglalkozó könyveket
forgatva kiderül: 1891-94 közt játszatott Zsiga bácsi a parasztszínészeivel mindönféle
dógokat, köztük Shakespearétól A makrancos hölgyet is – Hamlet dán királyfit nem említik. S
hogy Justh Zs. holttestét Cannes-ból Szentetornyára a bátyja, Gyula szállíttatja, és a színházi
páholyába temetik Zsiga bácsit.
Míg Szenttornyán a háborút követően az elvtársi világ mindent lerombol – kastélynak,
színháznak, Justh-sírnak se híre, se hamva a néhai uradalomban ‒, a csanádvármegyei
Tornyán máig áll valami a valahaiból: „Tornyán ott vót, ahun átmész a Büge hídján oszt
ott van a mögmaradt majorsági épület. Ott, a környékin vót” a kastélykert, színházastul.
Gyula folytatta, kipróbálta, vagy valaki a vendégei(k) közül belekapott a zsigmondi
kísérletbe?
LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI, EZ ITT A KÉRDÉS!
Mi más, ha nem az.
Elég régóta.
…Ám a tornyai gazda visszaszántott ëgy barázdát Magyarországnak!
(Ez az ë is „barázda”; barázdányi – rögnyi? morzsányi? porszemnyi? ‒ magyar nyelv.)
Békéscsaba is az üvék! (…lött vóna)
Még Csabának is A r a d volt az igazi Város… Száz éve a csabai urak ebédidejükben
vonatra szálltak, Aradon megkávéztak (-ebédeltek?), s jöttek vissza a hivatalukba…
Majd’ el nem csatolták – tán épp erre hivatkozva? – a trianoni nagy-nagy (kis-, kis-) rablók
Csabát is! Nála ráadásul még a vasútra is hivatkozhattak!
Hivatkoztak is: kérték a L ö k ö s – C s a b a – K ö t e g y á n beszögelést, mert az jár
nekik – a Várad‒Fiumei Vasút miatt? Okán. Örvén. (A kutyik f…szába nem – mondják az
effélére Csabán; Iratoson picikét másképpen.).
A DECEBÁL GYULÁN című kisrege szerzője G y u l án túl Csabánkról is ír. Arról, mi
nem esett meg velünk – Bcsabán – az első verekedést követő esztendőben. 1919-től 1920-ig.
Az oláh bevonulástól az oláh kivonulásig. Egy nagyromán esztendeig Békéscsaba román
fölségterületen volt! Ezt erőltették, ezt akarták velünk elhitetni. Benne van a színtiszta igazság
e könyvecskében, melynek megjelentetése az 1980-as években lehetetlen volt, évtized múltán
kaphattunk csak szót… a Felsőmagyarország Kiadó, azaz Serfőző Simon, no meg az akkori
Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából.
1919-ben Szent György hava 26. napján Csabán az oláh! Nyilván azon az alapon vették
mindörökre birtokba Csabát, hogy 1816-ban a nyomorúság elől menekülő pár vlach családnak
menedéket adtunk. Födelet, kinyeret, otthont a bajba jutottnak. Hogy ahogy teheti, Csaba
csatlakozzék Nagy-Oláhországhoz! Nyomban, szinte a bevonulás előtt már.
Csaba már „Romániá”-ban! Álló évig.
A nagyvlachiai „országos” választáson városunkban tót jelölt, Hrabovszky izgat:
Csabájuknak Romániában a helye! Hol máshol lenne, ha nem ott.
B.Csabán a romániai választásra ez az egy párt állít képviselőjelöltet. Úgyhogy
Hrabovszky Gyuró‒Gyorgye, a csabai szlovák nemzeti párt embere mint bukurvári képviselő
állt 1920-ban a bevonuló magyar fiúk elé követelni jogos jussát a csabai szlovák‒román,
tót‒dák (sat.) népnek és nemzetnek és pártnak: ők egyhangúlag követelik B.csabát a NagyRomán Hazába.
A helybéli pár román értelmiségi majd beleszakad, hogy a hátán cipelje Nagy-Romániába
a minapi nagymagyarországi B.Csabát. Az itteniek 0,3 %-a vallotta magát oláhnak,
görögkeleti és görögkatolikus vallású 1,3 %; a Nagy-Vlachiához csatlakozást követelő
emlékiratot ennél is több helybélivel aláíratták. (1,4 %-kal? Ki tudja már.) Mindenesetre hogy
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igazolják Csaba – és G y u l a – őseredeti órómai eredetét, idehurcolták királyukat és
királynéjukat is Csaba-nézni, G y u l a-látni.
‒ B i c h i ş… Milyen őseredeti rumun nevük van! Gratulálunk.
Ők igen, mi meg, b í k í si magyarok… Köpni, nyelni nem tudunk. Hogy a búsba ne!
1920. március 20-án örömünnepet ül Csaba: kivonul az esztendeje bevonuló megszálló
rumun had. (Részletek a Decebál Gyulánban.) Fut az áruló „csabai” az „anyaország”-ába,
meg sem áll az elűzött erdélyi magyarok rájuk váró üres (holmival amúgy teli) otthonába. Jól
tették. Lett volna itt olyan népítélet; amitől Isten ments. Ám hogy „mentek”, azért hála és
köszönet.
Kár, hogy nem beljebb ette őket a fene, a Királyi Romániába (Regátjukba).
Gyula árulói
A békési megyeszékhelyre is fájt a foguk, megtaláltuk írni DECEBÁL GYULÁN című
rémregénkben. Nem ok nélkül.
C s a b án, Gyulán a cenzorok a lapokat annyira átsilabizálták, hogy kiszúrták, ha a
tollásza-firkásza azt nem merte-merészelte leírni-firkantani a hasábján az újságban
Bukarestről szólván, hogy „a román fővárosban”, Budapestről meg hogy „fővárosunkban” mi
nem történt (esett meg)… Kijavítva „Bukarestben, fővárosunkban”, „Budapesten, a magyar
fővárosban”-ra az ebugatta-ebadta helybéli román idegenvezető tanítócskák, pópácskák s más
pernahajderok. Hogy amikor a gazember magyarság kiharcolta, hogy Gyula, C s a b a azért
tán mégse!, azazhogy C s a b a, Gyula (B é k és!) maradt a Kárpát-medence népeit
fosztogató ázsiai vad csordánál, meg se álljanak havaselvei megbízóikig.
Persze hogy mit kaptak volna, ha elkapják a horthysta fiúk, elgondolhatják kendtek!
Az ülepükre; annyit, amennyit ők verettek; hogy milyen könnyen kaphatók voltak a
horthysta fiúk az elagyabugyálásra, Vasas Mihály 1938-as csabai regénye mutatja: a könyv
hősének nővérét minden ok nélkül kikészítik. (Hogy a szerző, ahogy teheti, meg se álljon
Olaszhonig.)
Mit nem tudunk meg (még) a Decebál Gyulán című kisregényből!
Giula; Jula; Zsúla; Dzsúla; ki tudja, mi nem, mi módon nem szólítottak meg bennünket a
havaselvei útonállók.
Gyulára 1919. Szent György hava 24-én tették be a lábukat a havasalföldi király első
katonái. Bocskorosokra emlékezünk, pedig a képeken látható, bocskor semmi, csak
bevonultak. Dabija tábornok a gyulai székhelyű B é k é s v á r m e g y ét fölszabadító regáti
csapatok vezérlő parancsnoka! Hogy folytassuk e díszpintysort: Márkus Mihály ‒ akarja
mondani Marcus Mihai ‒ gyulai ügyvéd a nagyromániaiak (Nagyoláországot képviselő)
prefektusa. Helybéli a prefektus! Mi lenne. Gyula román. Akarja mondani oláh.
‒ Román, mondom román!
Rumun.
Add mög a módját.
Helybéli rumun lött Gyula román polgármestere is.
Ne is mondd: Petain, a későbbi marsall Gyulán ünnepelteti magát. Legalábbis úgy tetszik.
Kinek; nekünk nem.
Oláh közigazgatás egy évig a megszállt Békés vármegyében, oláh választás. Gyula és
járása nagynemzetgyűlési bukuresti képviselője a k é t e g y h á zi – Domnica Iliana-i – pópa
lett 30 (harminc) reá adott voksnak köszönhetően. C s a b án Hrabovszky György győzött
ennél kevesebb szavazatával (a város és népe fölött). Amúgy Gyula 30 ezres, Csaba 50 ezres;
a jelek szerint a nagyromán megszállók fölszabadítási láza hidegen hagyta B é k é s
v á r m e g y ét.
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Még hogy B é k é s v á r m e g y ét…
1910-ben Gyulán 22 ezer magyar, 2 ezer román. Elég ok (ürügy) – mentség és magyarázat.
Ant is bánja
Ant igen, ígön-ígön, ám hogy Anti… (…Anti bátyánk mit szólt mindehhön?!)
Mert hogy a szintén színmagyar, bihari – fekete-Körös-parti ‒ Ant átkerüléséről pedig ezt
tudja az ottani (éppen hogy itteni) nép: a határhúzók a trianoni abrosz alapján kettészelték
volna a falut. A megértő nemzetközi „békeszerződés”-végrehajtók megkérdezték a bírót,
merről kerüljék meg a községöt; mivel bíró uram földje Romániába került volna, inkább az
egész települést átkérte a birtokához. Ahogy nem ëgy hasonló helyzetbe kerülő helyön
mögesött.
Más pontosít. A trianoni útonállók eredeti döntése értelmében Ant fő utcája lett volna a két
ország (Csonka-Hunnia és Nagy-/Dákó-/Románia) határa. Mire föl a megértő
határmegállapítók – ott helyben – rábízták a döntést a bíróra, hová kerüljön az alaposan
megijesztett, az 1910-es összeírás szerint 1182 lelkes magyar falu. Ha a hunnivadékok
Magyarországa mellett dönt, a falutól keletre eső határ Romániáé lesz, ha a római elődökkel
büszkélkedőkre szavaz, a nyugatra eső anti határ is az övék marad. „Éljen Nagy-Románia!”
fölkiáltással határozott a helybéli bíró – ami miatt a nép által kiközösített határdöntnök utóbb
mély bánatában elemésztette magát. Az ezredfordulón száznál valamivel többen élnek e
megráncigált bihari helyen.
Ant, Ant! Hogy nem járt Ant is.
Ha fut a kocsid A r a d és V á r a d közt a főúton, alig járható düllőút kinézetű, alig
észrevehető rozoga utacska vezet a műútról a faluba. Ezt is jól a határhoz szorították!
„Országhatár” s Körös közé, úttalanul; levágva, elvágva a világtól.
Ha egyszer magyar a lelkem.
Ha tudta volna se.
Bezzeg bíró urunk…
Most meg csak ürülünk, fogyunk, apadunk… Egészen véletlenül. „Sorsszerűen”.
Valakiknek köszönhetően.
Köszönd, Ant, Trianonnak. A kis, meg a nagy rablóknak. No és saját uraidnak
(vezetőidnek). A római jellegű tizedelést: kilenc, levágott fejjel, fekve marad, a többi elfuthat.
Cey-Bert szerint a „Párizs környéki béke” is a földművelő népek bosszúja egy lovas népen.
Aminek – azt mondja ‒ sosem lesz vége. (Míg az utolsó szabad lovat is be nem darálják
virslinek?)
Lökös‒Csaba‒Kötegyán (…maradt)
…közti tér… ment volna! Itt maradt.
A Magyar Naplóban olvassuk: a (magyar‒)román határmegállapító bizottság 1919.
március 3-i ülésén a francia és az angol elképzeléseknek megfelelően, az amerikai
ellenkezésre fütyülve Romániának adta a Lökösháza‒Békéscsaba‒Kötegyán háromszöget.
Hogy az A r a d – V á r a d – S z a t m á r n é m e t i közti vasútvonal egy kézen, mégpedig
román kézen legyen. Az amerikaiak szerint a románok, ha vasút kell nekik, építsenek!
Ebből úgy tetszik, a mai A r a d – V á r a d közti vaspálya akkor még nem volt meg, az
aradiak Csabának kerültek, ha V á r a dra utaztak. Békéscsabán szállhattak át a Várad‒Fiume
közti vonal járataira. Ujj János írja Arad városiasodásáról szóló művében: a CFR csak 1923ban építette meg a MÁV-nál még hiányzó Kisjenő és Szalonta közti szakaszt.
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Április 6-án a „román” bizottmány módosított, mégpedig a javunkra: a
Kötegyán‒Békéscsaba‒Lökösháza vonal a magyaroké maradhat… (Kötegyánon át haladt a
V á r a dról induló, Csabán áthaladó, Fiuméba tartó vonal; C s a b a és Lökös közt szalad a
Pestről Oláhország felé tartó vasút.) Azaz nem véletlen védték a havaselvei király katonái
Békéscsaba visszavonhatatlan bekebelezését egy évig.
Hogy bizonyos Szőr Crowe Eyre ánglus közember – ez esetben biza közsenki (hogyne,
valóságos lord) – állítólag úgy gondolta, „a közlekedési vonalak biztonságáért” szemrebbenés
és szívfájdalom nélkül föláldozhatnak „néhány százezernyi magyart”.
Pár százezret? Pár millióval tették ezt… olyanok, akiknek amúgy nemzetközi
vésztörvényszék előtt kellett volna felelniük az emberiség, emberiesség, emberség ellen
elkövetett háborús bűntetteikért. E háborús bűnözők megúszták, mi meg – az áldozatok –
vicsoroghatunk.
Talpra, emberek, ébresztő! Bármiféle vicsorítás nélkül. Mosolyogva. Életre készen. Huj,
huj, hajrá! CSAK AZÉRT IS.
Édösanyánk Cîioş Nou-ja
Apánk k i s i r a t o si Iratoşu Mic-ja után édösanyánk Újkígyósból lött Cîioş Nou-ja, mi
több Chidiuşeni-ja ijesztett ránk akkor! Öregapánkra, öreganyánkra itt és ott… Trianonszerte! Szerte trianon… Megannyi.
Mert bevonultak a regáti bakák Újkígyósra is, és rögvest kézbe vették (volna) a gyöplűt.
Hogy Ó – K í g y ó s meg – Wenckheimestül – Cîioş Veche névre kereszteltessék!
(…fordíttassék.)
B é k é s meg Bichiş. C s o r v á s Ciorvaş.
Ha így ejtik, az ő dolguk, írják, ha akarik. De hogy elrabolják!
Azt; amihez semmi közük.
Azon túl, hogy akarik. Nagyon. A DNYESZTERTŐL A TISZÁIG – hörgötte vala
Emineszku Mihályuk. Akárha mi rebegnénk: a Dnyesztertől (Nyeszterfejérvártól,
Csöbörcsöktől) az Óperencáig (Lajtán-túli Ó-per-Innig).
Akár a Felső-Tisza-vidéken
A bereki írótábor 2010-es irodalmi estjén emlegetni találjuk LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI
címen tervezett széptanulmányunkat, hogy utána odajöjjön hozzánk és kiegészítse, a
kiteljesítés felé lökje mondandónkat egy férfiú.
‒ A véletlen is szerepet játszott a határ kijelölésében!
Szent igaz.
S már mondja is, ő mit tud.
A Felső-Tiszánál – nyilván valahol a beregi‒szatmári‒ugocsai határon – három falut vettek
vissza a mieink. Hogyan?... Fölállt egymással szemben ‒ a töltés két oldalán – a magyar és a
román sereg, várták a határmegállapító bizottságot. Várják, az antanti urak késnek. Várakozik
a két csapat. Egyszer csak megjelenik a magyar tiszt felesége, hozza ételhordóban az urának
az ebédet. Pukkanás hallatszik; a tiszt felesége, jól ismervén a szabályt, ilyenkor hogyan kell
viselkedni, hasra vágja magát. Az étel kiborul, a férj pedig a kardjával int a csapatának, előre!
A magyar fiúk a megrémült oláhokat három falun át üldözték, mígnem utolérték őket az
addigra csak megérkező antantiak. Ott húzták meg a magyar‒román nevetséghatárnak ezt az
igen kicsi kistájat illető – érintő (szétverő) – szakaszát.
A véletlen is segíthetett.
Ölhetett.
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Védhetett.
Teremtőm.
…Hogy utóbb a Magyar Nemzet hozza föl a szatmárvármegyei Zajta község esetét. A
trianoni agyrém megszületése után kerek egy hónapig az úgynevezett Romániához tartozott a
kis magyar falu, ám kántortanítójuk, Gaál Lajos addig vizsgálgatta a papírokat, míg ki nem
derítette, hogy az eredeti döntéshez képest tévedésből toldotta meg a kisantanti tolvajállam
Oláhország Zajtával a maga birodalmát. Mit lehetett tenni, a nevetséghatár köveit másfél
kilométerrel keletebbre, a falun túl kellett leverni. Cipelhették arrébb – hazafelé véve az
irányt, de nem eléggé – a megszállók.
A Magyar Hírlap meg a komáromi hősökre emlékeztet: helybéli férfiak nekiálltak kiverni a
cseh légionáriusokat a város északi feléből, mire föl a sokszoros túlerőben lévő megszállók
majdnem valamennyiüket legéppuskázták, halomra gyilkolták.
Ha lett volna e honban még néhány véletlenül elsült kapanyél, pár csavaros ésszel
megáldott magyar tanító, harangszóval megszállót űző öt-hat kántor, ki tudja, meddig futnak
őkelméék!
Vissza, ahonnan jöttek.
Sopron, Szentpéterfa, Balassagyarmat, Kercaszomor…
…A hűség városa!... A leghívebb község!... A legbátrabb város! …Bátrak bátra falu!...
A mieink meg: …a leggyávább falvak?
2010-ig csak az árulókról regélt a falu, 2010-ben kezdi elővenni a népi emlékezet a
(k i s i r a t o si) lélekmély legalsó zugából az igaz történet másik felét. Hogy igenis volt
ellenállás.
Azon túl, amit a k e v e r m e si emlékirat 1922-ben leírt: hány k i s i r a t o sit vertek
félholtra a megszállók.
Magunkhoz térünk?
Talpra állunk? Mégis?
Csak születne több gyermek… S maradnánk. (Hogy maradhassunk.)
Végül is
Trianon?
(Talán mondhatom:) Minket nem darabolt föl, nem csapott le bennünket a testről. Nem
szakított el anyánktól, apánktól, gyermekünktől, testvéreinktől. Egyek maradtunk! A mi
nagycsaládunkat nem szabták szét.
Egészséges családot, életre való nemzetet nem lehet „Párizs környéki parancs”-csal
szétirdalni.
A mi családunk – Ú j k í g y ó son, K i s i r a t o son (s az általunk, a szétrajzottak által
belakott helyeken az Arad‒Várad‒Szeged közti térben) – egy maradt. Ép testben ép lélek: ép
családban ép ember.
Anyámé Ú j k í g y ó s, apámé K i s i r a t o s –, a kettő közt a nevetséghatár.
A 7-ből (7 iratosi Kurtucz-gyerekből lett 7 magyarból) 3 odaát („Magyarország”-on), 4
ideát. Azok Odaát ide húzódtak a határ mellé, hogy első szóra hazafuthassanak, megnézni –
megnézni? ölelni! ‒ anyjukat, apjukat, testvéreiket. Mi (apánknak köszönhetően) c s a b ai
i r a t o siak is…
Minket nem vágott ketté az állami, közigazgatási, rablóbandai, politikai
(ejrópai‒félázsiai‒jenki) „fődrész-röndözés”.
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Apánk 1940-ben menekült „Romániá”-ból – K i s i r a t o sról – „Magyarország”-ra – B.
c s a b ára ‒, s hivatalosan először 1953-ban mehetett velünk haza. Ha Sztalin 2032-ben
patkol el, hát az unokáink (apánk dédunokái) mentek volna haza először!... Ha addigra marad
(maradt volna) bennünk – bennük – elég tartás abból az eredetiből.
Ha rajtunk áll (határ tili-toli ide, határ tili-toli oda), egyben maradunk.
Ép nemzet?
Miért ne lehetne.
Ha mi ezt tudtuk vóna
„Ha mi tudtuk volna, hogy kell Egyiptomot magunkhoz csatolni!...”
(Burundi királya)
„Ha mi azt mertük volna, amit Csehország, Oláhország, Rácország 1918-19-ben merészelt,
ma az Atlantitól a Csöndes tengörig tartana a hazánk!”
(Özbegország hadügyére)
„Lettünk vóna olyan okosak, mint a kis-antant nagyjai!”
(Pamplónai hunn‒etruszk‒sumér honfi)
Amikor vót a határ tili-toli
Akkortájt; akkoriban; épp akkor.
Ámde. Ámbátor. Hógyisne.
Hogy a csudába ne!
Éppen hogy.
Tili, toli.
Tornyának Tornya
…csak melyik?
Sz. I. varnyasi származék csonkahazai tanár újabb idehazai beszélgetés alkalmával
továbbadja, mi jutott még eszibe az öreganyjárul. Mármint a Lönni, vagy nem lönnit illetően.
Apai öreganyja, Kiss Mária Kaszapörön születött 1895-be. Mindég Justhéknál szógált!
Míg férhön nem mönt (Varnyasra). Ezön a Tornyán, azon. Szentetornyán, Orosházánál,
emezön a Tornyán, Arad alatt, Csanádba.
Tornya, Tornya…
Bármelyik Tornya löhetött!
Itt, Tornyán is játszhattak Justhéknál.
Az ű dóga vót (a darabba), hogy intögessön.
Nem hogy ű mongya, LÖNNI, VAGY NEM LÖNNI… Másé vót ez a szerep! Esetleg,
netán, a dán királyfi mondókáját valaki mögszólaltatta… ezön, azon a Tornyán… az úri
társaságnak… a népes – nagyon kíváncsi! ‒ parasztközönség előtt.
Ha ёccör mögmaradt benne.
Sё írni, sё olvasni nem tudott.
‒ Nyírott szakállú, nyírott bajúszú vót Justh Gyula, emlögette nagyanyám.
(Szóval: ki tudja.)
(Hamlet-előadást nem emlöget a parasztszínházi irodalom.)
Löhet, hogy csak próbálták, de elő nem adták? …
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(Kérdés kérdésre; hogy válasz hunnét lönne?!)
És hát, való, nem ez a kérdésök kérdése? Hogynё maradna mög bennünk…
…
Majd újabb levél: „Nem értöm, öreganyám mér emléközött színdarabokra, mög muzira,
mikor Justh Zsigmond 1894-be, 31 éves korába elhúnyt, míg öreganyám 1895-be születött, és
mint említém, tán 7 éves kora táján kezdte szépen ívelő karrierjét a Justh-birtokon, mint
libapásztor…”
Justhék ezön a Tornyán folytatták, amit Zsigmond kezdött amoda? Játékbul.
Barázdánkint: vissza
Sz. István tovább regél Tornyárul, a mi Csanád megyénkrül. A mi csanádi magyar világunkrul
(az aradvármegyei Varjason). Melyet úgy szét tetszettek… vágni.
‒ A nagybátyám (Cs. J.) „visszaszántása” pontosabban hogy vót? Így vót: kiparancsolták a
„határt” szántani. Valamikor a hatvanas években. Oszt akkor nagyon eszibe jutott az örökké
pofánkba ordibált „nics o brázdö!” (ёgy borozdát sé!) ősi, dák csatakiáltás. Na b…szom a
bocskoros anyátokat, majd mögmutatom én, hogy csak azé is lössz ёgy brázdö! Kivitt másnap
ёgy féllitör pálinkát. Oszt az űtet állandójan kísírő granicsárral mögkóstoltatta. Osztán
jólelkűen kínágatta, hogy igyon csak, amönnyi jóesik. Jóesött annak szinte az egísz. Akkor a
granicsár lёheverödött kicsikét a drága, jó, ősi dák anyafődre, oszt ёgy darabig ott is maratt.
Nagybátyám mög addig küszködött, faroltatta a traktort, káromkodott, még úgy szét nem
tapostatta a szent legszélső határborozdát, mint a szart. Na oszt ekkor „kiigazította” a határt, a
saját szája íze szörint. Ahogy ű monta „csakazé is visszaszántottam ёgy borozdát
Magyarországnak”.
Ëgy barázdát së a hazábul.
Amit löhet, vissza.
Ëgyenként; lélökben; szívvel.
Miképpen a régi öregök mondták: ahogy löhet.
Löhetött vóna!
Igönis löhet.
Dicsértessék, lelköm, dicsértessék.
Csak ami a miénk.
Barázdárul barázdára.
Ám azt, hogy mi a miénk, në a zsebmetsző döntse el.
Hogy visszagyüjjön, amit eloroztak tőlünk.
Élet, vagy halál, krumpli vagy fakanál!
A’ vóna csak.
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Nép és írás
(Tájnyelv és irodalmi nyelv az ö-ző Kisiratos kapcsán)
(avagy:)
(Népnyelv, írói nyelv, megújulás)
Tájnyelv, a tájnyelv hasznosítása irodalmilag nem teszi értékesebbé az írást, nem is kisebbíti
annak jelentőségét – gyanítja tapasztalatai alapján a magamfajta. Nem is a divat, nem a
hivatal által leírt (ma kánonnak csúfolt) kötelező szabvány, hanem a tehetség emeli ki az
alkotások tömegéből az igazi nagy művet. Ezt tudva is érdemes végiggondolni, mire jó, ha jó,
az „írói tájnyelviség” – a nyelvjárásiasság valamilyen mértékű jelenléte szépirodalmi műben.
Legalábbis a magam, magunk példáján.
Az 1960-as években születtek az első olyan írásaim, amelyeket ma is vállalhatok (egy-két
évtized késéssel ugyan, de rendre megjelentek), a ’70-es években pedig már meglehetős
tudatossággal készültem az írói pályára. Mást ne mondjak: regényíróvá szándékozván magam
kiképezni nekiálltam – addigi két-három beszély után azonnal – a kisregeírásnak. Ebben az
évtizedben öt kisregénnyel készültem el, s íróvá (valamennyire is elfogadott íróvá)
avatásomat a huszita kisregém Mozgó Világ-beli ’79-es közreadása jelentette.
Az öt kisregényből három jelzi erőteljesen nyelvileg is az elbeszélés színterének helyét,
idejét. Az Áchim L. Andrásról szóló, A kaporszakállú nádvágó című kisregényem a XIX/XX.
század fordulójának Békéscsabáját bemutatva határozottan utal a helyre, elsősorban azzal,
hogy (utalásszerűen, jelzésként, pár mondat erejéig) merít az akkor e városban többségben
lévő – Áchimot is magáénak tudó ‒ szlovákság nyelvi ízeiből, illetve a kétnyelvűségből. A
Hadak úttyik című (népi avantgard) kisregém hőse az a maroknyi háromszéki férfiú, aki a
második világháború után majd egy évtizedig harcol fegyverrel a vörös önkény ellen. Az
elbeszélésbeli helyet (Kishunnia, melyet egy időre Bergengóciához csaptak) és időt (a
csajkarendiek korát), a hősök (székely) nyelvét csak jelezni lehetett. Akkor így rejtjelezve is
elfogadhatatlan volt a csonkahaza irodalmi szerkesztőinek – ugyanazoknak, akik azóta
szocreál, szocromantik, szocnépi igényüket (gúnyájukat) posztmodernra váltották, s ugyanúgy
elutasítják a hasonló szellemű dolgokat. A kutyakántor című regém Szerém vármegyébe, az
1400-as évekbe röpít vissza – természetesen csak ízelítőt adva a magyar huszita Szentírásfordítók nyelvéből. Ezt a Magyar Huszita Biblia (töredéke, a négy evangélium) tette lehetővé.
A negyedik kisregény – Jézus-Mária – második világháborús mármarosi történet, az ötödik,
Az Aranykapca álma a XX. század második felének csabai‒balatoni élményvilágából merít a
legkisebb tájnyelviség nélkül. Ezt az évtizedet a meglehetősen „csabjanszki” A csabai
Szajnán című elbeszélésfüzérem megírása zárta, hogy könyvként (1981-ben) ez jelenjék meg
tőlem elsőnek.
Regényírásra készülve nem ok nélkül merülhetett föl bennem a kérdés: merre haladjak,
hogy az addigiaknál mélyebbre ássak? A terjedelemmel már bírok, a tartalmi mélységgel
hogy is állunk? S csabaiként meddig jutok?... Fölvállalhatnám („véglegesen”) B.csabát is,
hisz e kedves, szlovákságáról, kolbászáról, focistáiról, tornásznő olimpiai bajnokáról, néhai
Tevan nyomdájáról, tótjairól, és egyebek miatt is híres nagymezővárosban bőven találni szép
emberi történetet, példát nép és írás szoros kapcsolatára, bukkanhatunk föltérképező
búvárlatra váró titokra. Ám ezt csak akkor teszem meg, ha más jelentkező nem akad;
íróember kerül néhány Bécsabán, (a jelek szerint) elvannak nélkülem. Ráadásul akadt
helybéli, aki a szemembe mondta: „Te nem vagy igazi csabai!”. Itt születtem, itt nőttem föl,
jó, de apám honnan is jött, mikor? Mert ők már az 1700-as években idetelepedtek! Hogy mi
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meg úgy 896 táján (vagy jóval előbb), mit számít... Igazi csabainak igazi csabai csak tót
származék lehet. Ellenben Iratosunkon.
Írtam még egy-két csabai történetet, de egy idő után, mivel cimboráim tót édesanyjának,
diáktársaim, szaktársaim jó részének a nyelvét nem értem, valami (belülről? fölülről?
valahonnan valami) Kisiratosra figyelmeztetett. Hogy ott sokkal inkább otthon vagyok, mint
szülőhelyemen, ahová apám menekült 1940-ben. Hogy bár nem vagyok kisiratosi születésű,
ha odavonatozom, azzal fogadjanak: Hazagyüttél? Hogy bármiről beszélgessenek, értsem
szinte minden szavukat, szemvillanásukat, kimondott és ki nem mondott gondolatukat,
érzéseiket… Ahol a nagycsalád belakja az egész falut, rokon, sógor, koma, barát, ismerős
majdnem mindenki.
1980-ban Csabáról jövet vonatról buszra szállok Kürtösön. Iratos szélén (a
nevetséghatártól egy jó szaladásra) megállítja a társaskocsit az ott bódéja előtt silbakoló
román határőr, föllép, idegeneket keres. Nincs, nyugtatják meg utastársaim. Mert közben az
egyik unokatestvérem és kekecsi szomszédaink egyike is rám köszönt. Láthatják, itthon
vagyok, közülük való lennék én is. „A kis Misa” – magyarázzák egymásnak, hogy a borbély
Kurtucz Misa fia, tudod, aki Csabán él.
Így is beszélnek velem; így viselkednek. Nem idegenként, nem vendégként, akivel
udvariaskodni kell. Őszintén szólni… Ahhoz, aki úgyis megőrzi a titkot. Mert a család, a falu
a közösség titkait is elárulja annak, aki hozzá tartozik. A falu, amely (például) mindig tudja, ki
volt a gyilkos, de nem adja ki.
Amikor megjelentek az első írásaim róluk, Iratosról, meglepődtek. Ma már, ha közéjük
keveredem, könnyen elhallgatnak! Mondják a magukét, aztán kapcsolnak, mese közben
hirtelen abbahagyják, lassítanak, igazítanak a mondandón. Mert ott vagyok! Már tudják, hogy
ha közülük való vagyok is, eljár a szám. Azzal, hogy megírom mindezt, leleplezem őket.
Néven nevezem a megnevezhetetlent – titkaikat a szerintük ezek befogadására alkalmatlan
külvilág előtt. Tabut sértek. Kiadom őket.
Egyikük-másikuk a következő hazamenetelemre fejbe verést ígér, hogy aztán győzzön a
testvériség… „Testvér, nem testvérek vagyunk?” Hogyne vónánk. S már nincs harag.
Egyikük, nagybetegen, elhív magához: ugye nem haragszom rá? Hogy mehetne el a testvér
testvéri ölelése nélkül… Harag hogy maradhatna a szívünkben.
Igazán mélyre csak ilyen helyen merülhet az ember. Ebben a körben juthatunk el kis és
nagy közösség, család, helység, nép s nemzet, emberiség-emberség leglényegéhez – erről szól
Móricztól Gionig minden valamirevaló XX. századi magyar író művészete.
1971-ben jelent meg az általam költőként ismert Horváth István Magyarózdi toronyalja című
műve, amelynek írói falurajz a műfaji meghatározása. Olyan hatással volt rám ez az erdélyi
könyv, hogy éveken át foglalkoztatott, mi lenne, ha én meg a magam szülőhelyének az írói
falurajzával állnék elő?... (Horváth Istvánénál kevésbé költői, valóban írói, azaz keményebb,
tárgyszerűbb, az érzelmi viszonyt valamelyest hátrébb helyező falurajzzal.) Valamikor. Mert
hogy tenger dologgal jár, gondolható volt az ötlet megszületése pillanatától. Aztán 1976-ban a
veszprémi megyeházán a mellettem dolgozó Kemenes Ágnes nyelvész(jelölt) – nyugodjék
békében, mert fiatalon távozott közülünk ‒ indított első tudatos gyűjtőútjaimra: az országos
helynévgyűjtő mozgalom szervezőjeként meggyőzött e munka csodálatos lehetőségeiről.
Aztán úgy éreztem, ha én nem állok neki, a falu népének megannyi szellemi kincse elvész,
vagy legalábbis ismeretlen, föltáratlan marad. Kisiratos helyneveit, majd ragadványneveit
gyűjtve úgy éreztem: ha egy-egy névvel hozzájárulok a Nagy Magyar Szótárhoz, már érdemes
volt. Olyan szavakat gyűjthetek össze, amelyeket máshol nem ismernek. Ha csak egy ilyen
szót megmentesz…!
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Bevallom, ez hajtott. S hajt ma is, mikor már rég kiderült: nem egyet, valamivel többet
mentettél meg. Mert a végén beütött a tájszótárba szerkesztés ötlete.
Olyan kincset segítesz megmenteni, fölmutatni, amilyen egyedülálló érték valamennyi
magyar közösségben terem (…amilyet minden közösség őriz). Ám amit megadott az Isten,
egyszer be kell takarítani. Másképpen „a fa alatt rohad el a legszebb gyümölcs”. (Rajta, fiúk!
– írtam volt az 1980-as években…)
Mindenesetre nekem ennyire tellett.
Köszönöm a Mindenhatónak, Kisiratosnak, minden segítőnek. Mindenkinek, ki megértett
– megsejtett? – valamit e föladatból. Hajdú Mihálynak, a magyar névtan első számú
tudorának, kinek bátorítása nélkül nehezen született volna meg e munkácska. Hogy
falurajzom végére jutok, a legtöbbet Ő, a magyar névtan önálló tudománnyá emelője tett –
akarva-akaratlan (valamikor biztos rájött, mit tesz) – azért, hogy véghezvigyem munkámat:
segített eligazodni a nyelvészet érintett területein, s a kemény munkával létrehozott
dolgozatokat (a majdani falurajz fejezeteit) sorban közreadta. Hogy lássam, van értelme
vállalkozásomnak. Készülő kisded (az eredeti terv szerint is ezer oldalas) kisiratosi
falurajzunknak.
Íróként óriási lehetőségekhez jutottam a Csanád megyei, kisiratosi népi műveltség
mélységeiből merített kinccsel. A lassan igen vastag könyvbe kívánkozó iratosi falurajz
darabjai eddig nyolc kötetben láttak napvilágot (Kisiratos helynevei, Bp. ELTE, 1987,
Kisiratos ragadványnevei, Bp. ELTE, 1992, Csonka-Csanád, Bcsaba, Békés Megyei
Könyvtár, 2001, Szalbek-Iratos, Arad, Irodalmi Jelen Könyvek, 2005, Személynevek
Kisiratoson, Bp. ELTE, 2005, Fő, hogy mögvagyunk, Misk.‒Szoln., F.m.o.‒Szépírás, 2007,
Kisiratosi tájszótár, Bp. ELTE, 2008, Kisiratos 200 éve képekben, Arad, Irodalmi Jelen
Könyvek, 2018). A most készülő további egy-két fejezettel válik teljessé a sorozat, áll össze
nagyjából úgy, ahogy 30-35 éve elképzelem.
Falukutatásom dandárján, 1986-ban jelent meg Magyar Krisztus című aradi paraszt
családregényem, amely állítólag írói pályám csúcsteljesítménye. Ehhez képest a Kis iratosi
falurajz melléktermék? Aligha. A párhuzamos kutatómunka egymást erősítette: a regény
megírásához elengedhetetlen kiegészítő tanulmányok sok olyan adatot is fölszínre hoztak,
amelyek pontosabbá tették a falurajz készülő fejezeteit, a falurajz részdolgozatain
munkálkodva pedig olyan történetekre bukkantam, amelyek elbeszélőként igencsak
hasznosíthatók.
Az opletány nevű, ma a Kárpát-medencében bizonyára csak falumban, Kisiratoson ismert
(sajnos lassan ott is feledésbe merülő, a fiatalok által már nem játszott) kártyajátékról a
szakma szinte csak annyit tudott, hogy olasz eredetű, az 1800-as évek legelején emlegeti
néhány fő- és köznemesi rendű írónk. Leírásához falukutatásomnak köszönhetően jutott a
tudomány (a művelődéstörténet, a néprajz, a nyelvészet). Ha csak ennyi újat mutattunk föl,
már megérte – gondolja a magunkfajta (természetesen nagyon-nagyon elfogult) hazafi. Ám
tájszótárunkat lapozgatva jegyezte meg szögedi irodalomtörténész: jó, nagyon jó, de az lesz
az igazi, ha regényt írsz ezen a nyelven! Tehát ha hasznosítom „szögedi tudásomat’”
Nagy kérdés, löhet-ë, érdömös-ë? Ki érti; az olvasót nem ijeszti-ë el az embör a tájnyelvű
írással? Tán mégiscsak elég a Magyar Krisztusban már alkalmazott megoldás: jelezni,
érzékeltetni e nyelv (az adott nyelvjárás) másságát, ízelítőt adván szépségeiből, értékeiből?
Mi használható íróként tájnyelvi tudásunkból? Anélkül, hogy zavaró lenne. Mert
tapasztalatom szerint a tisztán tájnyelvi szöveg – a minél pontosabb, tudományosan minél
szabályosabb lejegyzés – az olvasó számára elfogadhatatlan, az első mondatok után leteszi
azt.
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A déli, szögedi, ö-ző (megint más szerint dél-alföldi) nyelvjárást tekintve valamelyes őzést tán eltűr a kedves olvasó; akkor, ha mértékkel él vele az ember. A mögötte (mármint
hogy ’megette’ a fölfalni valót), adi (nem Ady Endre, hanem az ’adja’ aggya), főmén
(’felmegy’) aligha fogadható el, hogy ellenben a fölmegy, fölkel, föleszi… éppen hogy
szerencsés legyen, mert színesíti nyelvünket. A teljes magyar világban gyakori ë-zés
alkalmankénti jelzése érzésem szerint elviselhető lenne, mert bár a köznyelvinek mondott –
valójában szintén tájnyelvi ‒ pestbudai mellett az északkeleti nyelv(járás) nem ismeri az ëzést, a tájnyelvek jó része őrzi a zárt ë-t. Így a lëesött esetleg leírható (lenne) lëesettnek, a
lëmék netán lëmegyeknek, a lëugrottunk meg úgy, ahogy van. Arról most nem szólva, hogy a
mekegő e-ző leesett helyett mennyivel szebb a lëesött – az igazságnak megfelelően
„ugyanabból” az e-ből három különböző hangot jelölő betű lett. (Az ë elfogadtatásáért, hál’
Istennek, néhányan már tenni akarnak, az ë-zést következetesen lejegyző kiadványok jelennek
meg.)
A szögedi nyelvre, így ránk is jellemző néminemű i-zés, gondolom, követhető: a kenyér
minálunk lehet öregesen kinyér, ö-zve könyér, a zsellér helyett zsillér, zsöllér, ám a kík tán
jobb, ha ’kék’ marad… A kijelentő mód, tárgyas ragozás harmadik személyű -ja, -ják ragja
mifelénk -i, -ik: (pl.) látja, látják helyett láti, látik, fogadja, fogadják helyett fogadi, fogadik…
Megnevettetjük olvasóinkat, ha az adi(k), fogi(k), mari(k) változatokat kínáljuk adja (adják),
fogja (fogják), marja (marják) helyett, de az efféle alakokkal miért ne élhetne a népi
avantgard, a népi abszurd, a népi groteszk író, illetve irodalom? (Éltem is, ifjan, ezzel a
lehetőséggel. Az 1970-es években a magamagát zátonyra kormányzó rendszert ‒ röncört –
vizsgáló embör (maga az elkövető) költeményünkben így jelenik meg: , „…hízott látó / pisla
szöme / tél-túl révedözget / láti, báni, sajdíti / eztet a nagy léket”.) Ha a modernisták az elmúlt
száz évben eljuthattak a szerintük költői műnek számító tótágas mutatványig, mi miért nem
tapogathatjuk ki – tolhatjuk kijjebb – (abba alaposan belémerülve) a magyar írói‒költői nyelv
népnyelvünk felőli szélső határát?
Az említettek alaki (ejtésbeli) tájszavak. Ahogy a Kercsön is (Kercs városában szolgált
románkatonaként a nagybátyám), az éccaka, a píz, péz, a vőfény, a kalány, ēgyütt, s még
mennyi szó. A jelentésbelieket tekintve az ejtésbeli sajátosságokat nem számítva igencsak
hangulatot tud teremteni például a lehány (a valódi lëhán/lëhány hejött, akarom mondani
helyett), ami nálunk ’lerak’, a megkeresztel, megbérmál, megken (mökkörösztöl/mögkörösztöl,
mögbérmál, mökken), amely megver, elnáspágol jelentést is bír. Aki rá së parittyáz(ik), az rá
sem hederít valamire, aki vélekszik, az nem véleményt mond, hanem emlékszik, a dajka,
édö(z)s dajkám édesanya ‒ például. A valódi tájszavak – már csak azért is, mert ezek azért
nem olyan számosak – jó része nyugodtan leírható, az olvasó, ha nem terheljük túl, tán
elviseli, ha mondjuk a töltött káposztát szármának, a disznóóllal párosított kukoricagórét
kotárkának, az akácvirágot agacsinak mondjuk, a csuprot findzsának, a hajába főtt krumplit
(hajaskrumplit) suszterszármának, az áramdíjat villanyadónak, a táppénzt betekpíznek, a pakli
kártyát csutaknak.
A szépirodalmi folyóiratoknál nem kötöttek soha sem belém a tájnyelvek hasznosításáért
(más miatt annál többen), a napisajtó szerkesztői közül nem kevesen. Tudósítás (az országos
sajtónak) persze, hogy nem íródhat tájnyelven, a helyi nyelvhasználatnak csak akkor lehetne
helye, szerepe az újságírói munkában, ha az a mondandó lényegéhez tartozna – erre nem sok
alkalom kínálkozik. Azt viszont a magunk fajta megkísérelheti, hogy igényes nyelven íródjék
a hír, ám a hírügynökség és a lapok szerkesztői ezt szinte kivétel nélkül elutasítják, mindent
az egyennyelv (gépnyelv?) képzelt (valóságos?) igényeihez igazítanak. Kevés lehetőségeink
egyike élni a helyesírási szabályzatban elfogadott e/ö kettősség lehetőségével. Más kérdés,
hogy szerkesztőim (vidékiek és pestiek, jobboldaliak meg baloldaliak) rendre átírták például a
fölmegyet felmegyre (a csöndet csendre stb.). Pedig mennyivel kiegyensúlyozottabb az e, az ë
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és az ö váltakozása, mint az egyhangú e-zés… Kit érdekel, hogy tájnyelvi csak akkor lennék,
ha újságcikkben ilyeneket írnék: főmögy, főmék, főmík, főmöhetünk, főmöhetöl… Ezek alaki
tájszavak (tájnyelvi alakok), szemben a fölmegy-gyel, amely szabályos, mégis szinte tilos a
napisajtóban! Nem beszélve a csöndes, csönget, csöpög, csöppet, csördít, födetlen, gyöp, pör,
pörzsöl, söpör, szög, vödör (s a többi hasonló) alakokról, amelyek ö-je egy pillanat alatt e-re
vált ma is minden valamirevaló pesti és pestit majmoló vidéki lapszerkesztő markában.
A színességet, változatosságot jó lenne idehaza is megőrizni a sületlen egynyelvűség,
egyenműveltség helyett, a számítógépes egyneműsítéssel szemben! Hogy legyen miből
markolniuk ükunokáinknak is. Íróutódainknak különösképp. Köznyelvünket, irodalmi
nyelvünket gazdagítva.
A XX. század első felének nagy magyar írói közül többen (különösen Móra, Tömörkény,
Móricz, Tamási, Kodolányi, Sinka) éltek anyanyelvjárásuk lehetőségeivel. A század második
felének írói, költői közül Csanáditól Simonyiig sokan jelzik eredeti anyanyelvüket, Páskándi
pedig regényt ír tájnyelven (A sírrablókat), nemzedékem elbeszélői közül viszont a legjobb
„realisták” sem fordították írói előadásukat édösanyjuk nyelvére, legföljebb jelzik azt. Temesi
Ferenc a Porban, Serfőző Simon zagyvarékasi elbeszéléseiben, Czakó Aranykapujában, a
székely költők közül néhány, például Farkas Árpád őrzi anyanyelvjárásának sok-sok ízét
(mint újabban Sántha Attila is). Az Óbecsén élő Tari István nemrég megjelent Csurran a
csillag című verseskötete jó példa arra, hogyan jelezheti a XXI. századi tollforgató az
anyanyelvjárását, például amikor a keresztet körösztnek írja (úgy, ahogy mondja). A nyugati
tájnyelvünkbe születő (vasi) Nagy Gáspár költői nyelvében is megjelennek a helyi ízek,
nyilván nem véletlenül főleg akkor, amikor a szerző otthon jár – például Anyámmal
hófehérülök című költeményében a szélinél, gúnya, befödöm, hörpölök, csollánzsák
tájszavakkal illetve nyelvjárási alakokkal találkozunk (hogy a kányát ne is említsük, amellyel
e sorok rovója nem találkozott eredeti tájanyanyelvében). Gáspár egyik levelében bérbaltavári
keresztanyját emlegeti, úgy, ahogy mi is mondjuk a Dél-Alföldön: körösztanyám…
A kevés kivétel egyikének számít a kunsági fi Körmendi Lajos. Körmendinek a halála után
jelent meg Édes otthon című „történet-kunhalma” (kunhalomnyi egyberagasztott története),
amely híven őrzi a nagykun népi elbeszélő-hagyomány sajátosságai mellett a Kolbász-széki
(Karcag-környéki) népnyelv zamatait: ilyen ízes, a tájnyelvet az irodalomba emelő
elbeszélésfüzér hosszú ideje nem született. „Természetesen” a kötet nem került
könyvkereskedelmi hálózatba, a műítészek így hogy vehettek volna róla tudomást? S ha eljut
hozzájuk, értékelik-e népnyelvi erejét? Azon művek sorát gyarapította ez a regényt érő
munka, melyek úgy vannak, hogy nincsenek: kinyomtatták őket, ám nem kerültek be az
irodalmi köztudatba. És előfordul persze az is, hogy még a tájnyelv jelzésének a hívét is
zavarja egy-egy írónknak csak az adott kis közösség nyelvjárásában ismert szóhasználata.
Magam hogy írhatnék „ö-ző” regényt, amikor a szögedi nem az anyanyelvjárásom?!
(Iratosi barát jegyezte meg, amit magam is jól tudok: egy-egy hangot azért nem biztos, hogy
jól jelölök… Valóban, ehhez olyan ember kell, aki ebbe a nyelvjárásba született. Én csak
Csabán fölnövő iratosi vagyok…) Ez azokra vár, akiknek anyanyelvjárásuk, így véletlen sem
nyúlnak mellé, ami velem – Almádiban élő (tiszai, a zárt ë-t nem ismerő, gyakran a köznyelvi
ö helyett is e-t /Körös helyett Kerest, Körgát helyött Kergátat/ mondó anyanyelvjárású) csabai
iratosiként – megeshet.
Ha a Jóisten megengedi, írok még regét. Ha lesz, gyanúm szerint mégis ö-ző lesz –
valamennyire. Ha szabad. Tiszta „iratosi”: szögedi, déli nyelvjárásban íródjék az egész? Csak
a tájnyelvet használó hősnél alkalmazzam, vagy végig, sorról sora?... Kísérletnek sem lenne
utolsó. Vagy maradjak a tájnyelv jelzésénél?
Ráadásul van másik megoldás. Hajdú Mihály írja (Nyelvészeti és néprajzi közlemények,
Oh. 2003. 28.): páran, köztük Dévai Bíró Mátyás „valamilyen nyelvjárási ötvöződést”
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próbáltak teremteni, a többség (e Mohács és a fölvilágosodás kora közti – nyelvtörténeti
középmagyar ‒ időben) a saját nyelvjárásában írt. Magam Balassinál éreztem, „mintha”
mindazon tájak nyelvéből merített volna, amelyeket bekalandozott, s a debreceni Csokonai is
hasznosíthatta komáromi, meg somogyi tapasztalatait.
Azaz: írhatnánk így ma is. Ha lehetne, ha mernénk – így, vagy úgy (netán amúgy).
Bálint Sándor egyszer már kisegített! Azzal, amiről Móricz (a Rózsa Sándor-regény
írásakor) lemaradt, mert akkor még nem volt kész a Szegedi szótár. Elkészülvén Magyar
Kirisztusommal, nem anyanyelvem lévén az ö-ző nyelvjárás, okkal lehettem bizonytalan 500
oldalas kéziratomban… tucatnyi szót illetően. Hogy a kölcsönkapott szögedi szótárhoz nyúlva
kiderüljön, pár esetben mellényúlok, ha nem vehetem kézbe Bálint tanár úr nagy munkáját.
Így viszont – nyelvjárásiasságát illetően ‒ hibátlannak mondható lett a regény.
Miért épp Iratos?… Van-e benne valami különös, amit messziről jött ember is észrevehet?
Tamás Gáspár Miklós írja Bretter György: Apátzai-film című, a Tiszatájban megjelent
cikkében (1979/1. 14-17.), miként emlegette Iratost a kitűnő bölcselő, aki a Román Televízió
fölkérésére írt forgatókönyvet Apátzairól. „Az egyszerű nézők százezreihez kívánt szólni,
Apátzai Csere János módjára – ő is, Erdély e második filozófusa, mindenkit akart és tudott
tanítani. Kolozsvári zeneakadémistákat és kisiratosi parasztokat. ’A filozófia: Kisiratos’ –
mondta egy interjúban. A gazdag kisiratosi (Arad megye) téesz arra költi a pénzét, hogy
nívós, ha tetszik: világvárosi kultúrát teremtsen magának. Ezért neves értelmiségieket,
színházakat hív meg. Brettert szerették a faluban, filozófiáról kérdezgették és tanácsot kértek
tőle. Apátzai kései győzelme: a filozófia találkozása a magyar földművessel.”
Kerestem Bretter könyveit – köztük az utóbb kiadottakat is ‒, véletlen sem került egyikbe
sem „kisiratosi üzenete”. Túlzottan nincs köze semmiféle nyögvenyelős bölcselethez? Pedig
milyen igaz: amit e nép tud, annyit ér az egyetemes emberi bölcsesség. Magad kitalálhatsz
bármit, ám ha nem teszed közkincsé, nem válik mindannyiunkkévá…
Akár így, akár úgy, egy biztos: a magyar írás vége nincs kincsestára, mélységesen mély,
feneketlen kútja a tájnyelv, a magyar tájnyelvek összessége, amely ráadásul a régi magyar
nyelv titkaiból is sokat megőrzött. A tájnyelv, mely beborítja az egész magyar atlaszt – a
(várvidéki) Lajtától a (moldovai) Szeretig, (nyitrai) Zobor szent hegyétől (bácskai) Zomborig,
(szerémi) Maradékig. Érdemes belémerülni, hozzá fordulni, belőle meríteni… Aki egyszer
belekóstol, nem szabadul tőle. Megérdemelné, hogy életben tartsuk! Író számára: a
folyamatos és erősödő forrásszennyezés ellenére a legtisztább forrás. A népélet és a népnyelv
– ma is. (Persze nem a „bazmeg-míveltség”, amely felejtendő, illetve a „posztmodern”
semmit mondásnak s nagyot mondásnak fönntartható ócskaság. Szereplő jellemzésére persze
alkalmas…) Kimeríthetetlen kifejezőeszköz- és mesetár, ötletadó, tejjel-vérrel, mézzel-epével
teli, soha ki nem ürülő csudaedény varázsfindzsa.
Ha nem mi, a következő nemzedékek valamelyike visszatalálhat hozzá. Csak ne legyen
késő.
…Azért talán joggal érzem úgy, hogy szülővárosomban, Csabán is elég mélyre hatolok, s
készül arról a balatoni kisvilágról is könyvem, amellyel lassan negyven éve ismerkedem
(2020-ban már két évtizede ottani lakosként). Hogy – Túl-a-Dunán ‒ milyen mélyre sikerül
merülnöm, elválik. Tény s való viszont, hogy itt (máshonnan szalajtottként), a Balaton
mellyékén is a bennszülöttekkel azonosulok, nem a gyarmatosítóként viselkedő, a helyi
nyelvjárást lesöprő, a tájnyelvet nevetségesnek és fölöslegesnek tekintő gyüttmöntökkel.
Bátorítom, ha kell, körömszakadtig védem a helyieket, amikor például sédnek hívják azt, amit
a vendégből lett hangadó helybéli értelmiség is pataknak mond, akik honnan tudnák, hogy az
egész tájon séd a nevezete a vízfolyásnak, s nem csak a Veszprémi séd séd, hanem a többi,
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így a mi Berényi sédünk is. Hogy valaha az egész ország sédnek ismerte a sédet… Mert rád
szólnak: nem séd, patak!
Azaz: mégsem a szülőhely számít, még csak nem is az anyanyelvjárás? Végső soron
valóban: az a szellem, amely azzá tesz bennünket, amik vagyunk. Ahogy Sütő András
mondotta volt: „nem fölfele: lefelé török, Uram”.
Tájnyelven az elmúlt évtizedekben szinte kizárólag a nem hivatásos, műkedvelő „népi”
költők, írók írtak – ilyen pl. a szabófalvi Lakatos Demeter, az ugyancsak szabófalvi Erdüs
Szeszka Péter/Erdős Szászka Péter/, vagy a csabai Csicsely Mihály. (Minden tájnak
meglehetnek a hasonló tollforgatói! – magam, „véletlen”, ezekről tudok, velük személyesen
találkoztam.) Egy-két írás erejéig a hivatásos tollforgatók egyike-másika is bemerészkedettbelemerészkedik a tájnyelvi vadonba, ilyetén működésüket azonban – azt lehet mondani ‒
teljesen figyelmen kívül hagyja az irodalmár szakma. Jellemző, hogy az észak-moldvai
Lakatos Demeter gyönyörű régies (táj)nyelven írt költeményeit kötetben először nyelvészek
(a pesti tudományegyetem nyelvjáráskutatói) jelentették meg, őket az irodalmároknál is
jobban érdekelte az a kincs, amit a szabófalvi népköltő megmentett, fölmutatott. Jellemző,
hogy bár Lakatost Dsida 1935-ben fölfedezte, költeményeit kötetbe elsőként az ELTÉ-n
szerkesztették 1986-ban.
Az erdélyiek jó része jelzi a tájnyelvet (a bukovinai székelyeket képviselő Tamás
Menyhértet is ide sorolva), az alföldiek közül jó néhány szintén (az előbbiek mellett magam is
ide veszem), a dunántúliak közt sem kivételes ez (az említetteken túl pl. Ágh István), a
felföldiek közül pedig mások mellett a Gömörország szerzői nyitnak a maguk anyanyelvjárása
(a palóc) felé írói nyelvük kialakításában. Külön vehetők a pestiek, akik valójában szintén
tájnyelvet beszélnek, akiknek írói közül szintén épp elegen élnek az esetükben
csoportnyelvinek is mondható helyi nyelvjárás kínálta lehetőségekkel. A moldvaiak sem
akármilyen lehetőség hordozói; gyanúm szerint csak idő kérdése, hogy közülük valaki
„bankot robbantson” – a pesti irodalmi kócerájban. (Esetleg éppen Iancu Laura lészen ő?)
Pest – vidék, ellentét – azonosság. Idekívánkozhat: „a pestieknek” gyakran zavaró a
határon túli mieink nyelvében az őket gyarmatosítani igyekvő nép nyelvéből beszüremlő
idegenség. Hogy rendre megfeledkezzenek arról a töméntelen, a korábbi német után újabban
angolszász eredetű nyelvi, szókincsbeli, nemkülönben szövegalakítási idegenségről (amilyen
pl. a tagolatlan, folyamatos és éneklő beszéd, a rossz hangsúlyozás, a hangok elnyelése),
amellyel igencsak élnek pesti ismerőseink. S nyomukban persze (hál’ Istennek), hogy
kifejezőek legyenek, íróink. A lúzer, a hájtek (teknika), a menedzsment, a desztináció féle
„pesti” csoportnyelvi, tolvajnyelvi, illetve tájnyelvi idegenség nemcsak fölösleges,
értelmetlen, érthetetlen is – nem csak a tájnyelven beszélő többségnek. Tessenek magyarul…
Az a gyanúm, hogy igenis löheccségös lönne édösanyánk nyelvin mökszólalni…
írásainkban. Különösen a költészetben kínál – érzésem szerint – mérhetetlenül nagy
lehetőséget a tájanyanyelv. Bármelyik nyelvjárás! Csak a sajátunk legyen. Hogy mire jutnak
a nyelvjárást hasznosítók, majd elválik. Tehetségüktől – tehetségünktől – függ, van-e értelme
bármi efféle igyekezetnek, elképzelésnek. Hogy képzelgés marad-e a tájnyelvű remekmű.
És hogy nyelvújítás?... Beszéljünk inkább igényességről. Mert ez aztán eléggé hibádzik!
Nyelvújításszámba mehet igényességünk, a régi nyelv és a tájnyelv kincseivel való bátrabb
gazdálkodás!
Jó példa az újabb nyelvrontásra a sportnyelv visszaidegenedése-visszaidegenítése (pl. a
korábbi taccsbíróból lett partjelző „ezeknek” asszisztens, a külföldi labdarúgó első osztályok
idegen megnevezésének átvétele, pl. német Bundesliga, angol Premier liga), s hasonló
igyekezettel találkozni más szakterületeken is. Gyermekeink az iskolában nem tanulják meg,
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hol van Szabadka, Várad, Kolozsvár, Pozsony, Kassa, így honnan tudnák, hol született, a
világ mely fertályán vált íróvá Kosztolányi, Ady, Márai, Tamási, Wass, Gion… „Hova mész?
– A neurológiára” – mutat az Ideggyógyászat föliratra az ismerős a kórodában. A szegény
beteg úgy érzi, vége, mert az orvostól azt hallotta, hogy neki szindrómája van (hajaj, de még
mekkora!). A művelődési ház újabban (nem csak a „magyar” tévében) kizárólag kultúrház. A
„magyar” „királyi” „vasút”-nak („demokráciánkban”) Pozsony Bratyiszlava, s hasonlóképp
csak Cluj-Napocáról, Oradeáról, Suboticáról tud. Ki hall – hallgat – ma „hangverseny”-t,
amikor csakis a „koncert” írható‒mondható? „Partnerváros”, újabban, ami eddig
„testvérváros” volt… Pesten hallom: ami a 13 milliós vidéki magyarságnak régóta
hűtőszekrény, székesfővárosi tájnyelvet beszélő barátomnak még mindig fri(d)zsider, a
minálunk régen számítógép neki változatlan kompjúter… Visszaidegenítve… Nyelvújítás,
nem inkább nyelvőrzés (kellene)? Nyelvújítás a nyelvőrzéssel… Meg kéne tanulnunk a szép,
tiszta, egyenes (vagy épp csalafinta dunántúli, csavaros alföldi, agyafúrt székely…) magyar
nyelvet, be lehetne merülni a népnyelv és a régi magyar nyelv tengermélyébe. Hogy a minapi
siller helyett ne mondjuk rosénak azt, ami a Kis-Somló tájékán élő magyarnak kástélyos.
Beszéljünk magyarul! Nem szólva rá bárkire, aki nem úgy ejti a szót, ahogy mi jónak
tartjuk. Nem; szeretettel. Tisztelve a másikat. Az idegent, aki pár szót a mi nyelvünkön kísérel
meg összerakni. A nyelvjárásiasan szólót, mert ő többet tud, mint mi! A nevetséghatáron túl
élő magyart, akinek a nyelve gyakran túl sokat vett át a megszállók államnyelvéből. Vagy épp
a pesti tájnyelven szólót, különösen akkor, ha nem képzeli nyelvéről, hogy az a követendő
szabványnyelv, ránk erőszakolandó egyennyelv, szinte már anyanyelvi kánon.
Hogy legyen mihez nyúlnunk, ha gazdagítani akarjuk, meg szeretnők újítani, tisztába
szeretnők tenni… a magunk költői, elbeszélői, színdarabíró nyelvét. Azaz a mai helyzetben
maga a nyelvőrzés is nyelvújítás! A töméntelen fölösleges idegenség helyetti magyaros
beszéd és írás kimondottan üdítően, hogy ne mondjam nyelvújításként hat!
A már jobblétre szenderült Püski Sándor kísérletet tett az irodalom nemzeti
intézményrendszerének megteremtésére. Lesz-e, aki folytatja küzdelmét? Mert gyanúnk
szerint irodalmi nyelvünk magyar szellemű megújítására akkor kerülhet sor, ha összeáll a
magyar írás szent hagyományait folytatni és megújítani képes tábor, s megkezdi azt a munkát,
amely visszaadja népünknek anyanyelvébe vetett hitét. Újra a lehető legtermészetesebb
legyen, hogy amit csak lehet, magyarul fejezzünk ki, fogalmazzunk meg, vegyünk a szánkra.
Mondjuk a középkori magyar ember módjára, akiknek papjaink magyarázhatták, hogy ők
„premontrei (rendi) páterok”, amikor nekünk ennél többek voltak, „fehér barátok”, a női
rendtagok pedig „Boldogasszony leányai” valának. Ezt a belső biztonságot kellene
visszanyerni – amiért értelmiségiként, íróként épp eleget tehetünk; hogy visszaadjuk, amit a
mi közreműködésünkkel a gyarmatosítók elraboltak magyarságunktól.
S még azt sem mondhatjuk, hogy nem versenyképes, nem áll helyt a piacon a magyar
szellemű írás. Másképp mivel magyarázhatnók Wass Albert sikerét, Wassét, akiről nem a
pecsovics irodalomtudománynak köszönhetően tud a magyar olvasó? Kóka Rozália és Berecz
András sikerét: ők a népmesékből tájanyanyelvükön – Kóka a moldvai és az erdélyi
székelyekén, Berecz az éppen megszólaltatott mese tájnyelvén – igen ízes történeteket
szerkesztenek és adnak elő.
Új Püskire, új Püskikre van szüksége irodalmunknak, a magyar írásnak! Olyanokra, akik
nem rettennek meg azoktól, akik – a jól ismert idegenvezető gyökértelenítők „alkalmazkodni
kell” jelszavával – elvennék tőlünk azt is, ami maradt. Előre – ha mondani merjük – a magyar
írás fölszabadításáért! Adja Isten (!) a megannyi magyar ember számára oly kedves, édes
tájanyanyelvekbe kapaszkodva.
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…Regény, tájnyelven? Miközben kifosztják az országot: idegen ‒ és nem külföldi, mert
ezeknek az erdélyi magyar is „külföldi”-nek számít – kézen a „magyar” ipar 80, a „hazai”
pénzintézetek 90 %-a? (Midőn e sorokat papírra rótuk…) Mi mást tehet a magamfajta:
tiltakozásul? Elkezd tájnyelven írni… Ide tán nem követhet a megszálló. Kémeikkel,
pribékjeikkel (janicsárjainkkal, labancainkkal, pecsovicsainkkal) majd csak elboldogulunk.
Különösen úgy, hogy lassan néven nevezhetjük őket. Magam ennek is nekiláttam: igyekszem
leleplezni, Csabán és Veszprémben hogyan működött a kommunista irodalom-elhárítás.
Remélem mások Pest‒Budán, Szögedében, Debrecenben, Aradon (…) fognak neki
ugyanennek. Épp ideje! Évtizedekkel a „rendszerváltozás” után. Mert amíg egykori
üldözőinket néven nem nevezzük, üldöztetésünket le nem írjuk, aligha remélhetjük a mai
„globalista” irodalomelhárítás leleplezését. Azt, hogy szóhoz jusson akár a tájnyelven írott
nemzeti irodalom is.
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„Paraszt” „jövendő”?...
Amikor már se paraszt, se jövendő. Ha így halad! Ha marad. (Hogy, mint a Hitelben olvasom
2013-ban, a tulajdonosok 8 százaléka műveli a termőföld 90 százalékát, 92 százalék – köztük
a parasztság maradéka ‒ a föld 10 százalékát.) (2018 nyarán MTI-hír /MH jún. 29. 12./
egészíti ki e képet: Magyarországon a 4,67 millió hektár földet 430 ezer gazdaság műveli,
utóbbiak 81,4 százalékának a területe nem éri el az 5 hektárt, 3,7 százalékuknak van 50
hektárnál nagyobb birtoka. Azaz az 5-50 h közöttiek aránya 14,9 %. Valóban a nagybirtok
egyeduralma ez, egyensúlynak nyoma nincsen.)
Maradnak azok, akik ma a világot irányítják, a Földgolyót forgatják. Mert ezek azt hiszik,
ők forgatják. Azok, akiknek átadtuk – Isten kezéből kivéve – (átadtuk, kivettük?) sorsunk
irányítását. Akik elvettek tőlünk mindent.
Mindent még nem, de afelé sietünk.
Haladunk! Hogy bemocskolták ezt a szót is, „haladás”. Akik ma köztünk a
leghangosabban emlegetik, az elmúlt száz esztendőben többször padlóra vitték az országot. A
haladás jelszavával. Hogy ők a modernek. Az előbbre vivői a hazának. A haza szent ügyének.
(Hogyne, népünknek! A szegényekért, akiket a legkönnyebb nemcsak kifosztani, becsapni
is.) „Szent” nélkül. Mert rühellnek mindent, ami nekünk szent. Így a földet is. Különösen, ha
az a miénk. Annál borzalmasabbat elképzelni nem tudnának!
A „cucilisták” eredetileg rendre a gazdagok – esetünkben a nagybirtok – megkopasztására
törtek. Első nagy sikerük az 1918. október végén kezdődő „Károlyi-forradalom” volt. A
háború mocskától megundorodott és megvadult – megvadított – köznép tört-zúzott, rabolt:
kifosztott uradalmat, kis- és nagykereskedést, vert „népnyúzó” ilyen-olyan (hol őskeresztény,
hol zsidó) uraságot, bérlőt. Mindegy volt, csak gazdag legyen. A futóárokban vele együtt
rohadó hadfit hogy bántott volna, bajtárséhoz hogy nyúlt volna? Csak aki ebből is kihúzta
magát… Hogy aztán a nyakunkba szakadjon – ezek szerint azért váratlanul mégsem ‒ a
„cucilisták” 1919-e, majd 1944-45-je. 1944 után végre nekiláthattak az ország teljes
tönkretételének.
Elárulom, amit valamelyik elbeszélésemben már említettem: a nagyapám volt az a szegény
ember, aki a háború végén befogadta a közeli uradalom urának pár ökrét, hogy az igavonó
barom nála teleljen ki a „fóradalom” utáni időkre, amikor visszaadhatta a tulajdonosának.
Hogy aztán a kolhoz jellegű kollektív (nevezetű) aradvármegyei termelőszövetkezeti csoport
mégiscsak elvegye nem csak pár ökrét, mindenét a majdnem földbirtokos nagygazdának.
Nagy jó uraink ma sem tudják. Ma sem veszik komolyan. Azt, amit, hogy is mondjuk, hogy
ne bántsa az érzékenyebb füleket. Netán így:
‒ Ha a paraszt nem kakil, az úr nem papil.
Mert hogy a kétkezi munka becsülete nélkül nem fog menni.
Mintha ezt el tetszettek volna feledni! (Persze az egész világon.)
Azt tetszenek hinni, lehet azt „műanyag”-gal (tápszerrel, pót ezzel-azzal sat.) pótolni?
Egyék, igyék… Semmi gond! Csak… Ki tetszenek bírni… fertály óráig? Egészséges zöldség,
gyümölcs, hús, kenyér nélkül? Bor helyett, pálinka helyett valami gyilkos löttyel torkon
öntve.
Mert mindössze ezt takarította el az elmúlt 100 magyar esztendő. Testi, lelki
egészségünket.
Nem az idegenek rémuralma! Az csak hozzájárult. Besegített. Hozzásegített bennünket.
Nem. Mi magunk. A butaságunkkal. Hogy hittünk neki. Nekik! A gyávaságunkkal. Hogy nem
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vágtuk szájba őket az első hamis szó hallatán. Az első alkalommal, amikor rájöttünk, csalnak,
hazudnak. Behúznak bennünket a csőbe!
‒ Nincs pénzed? Ne vergődj vele! Kérj és kapsz! Biztosíték? Ugyan! Kérsz és viheted!
Kértünk, kaptunk. A semmire akkora hiteltartozást, hogy.
Belegebedünk.
Nem te, nem én. Mi okosabbak voltunk. Ha megtehettük. De aki beugrott? Akit
kisemmiztek?
Az országot mindenképpen.
A beetetés: mióta tart?
Amióta e szent helyre tettük a lábunk. Tette Árpád és népe. Azóta bolondít bennünket a
Nyugat. A Kelet úgyszintén eltaposna.
„Paraszt”. „Paraszt jövendő”. Volt. Lehetett volna.
Tagadhatják jó nagy uraink – nagy jó uraink és hölgyeink ‒ mái napig. Ki, hol, mikor és
meddig őrizte… a hagyományainkat. Énekben, táncban, dalban, írásban, faragásban,
díszítésben, építészetben, szellemiségben, lélekben… Ki, ha nem a paraszt. Akit oly jó ma is
semmibe venni.
Díszparaszt került nem egy az elmúlt száz évben – hadd ne soroljon föl az ember az elmúlt
negyed évszázadból párat. Ha néven neveznénk őket, azok röhögnének (rajtunk) a legjobban,
akiknek a kezére játszott az álkisgazda-álparaszt-álföldmíves hangoskodás, műparaszti műérdekvédelem. Néha – egy-egy tüntetésen például – mozdult valami, de minden ellenünk
szólt. Buknunk kellett.
„Buknunk kellett” – mintha magadra utalnál. Mintha a szerző, e sorok rovója azt állítaná,
hogy maga is paraszt. Pedig hogy volna az. Csak éppen.
Valamiért – ki tudja, mi a csudának – azonosul az ember velük. Azokkal, akik nincsenek.
Lehettek volna, de. Elvitte őket a huzat. Jó messzire.
Sokan leírták, mondták nem egyen: az utolsó parasztot rég kivitték a temetőbe! Az utolsó
vérbeli, igazi parasztot. Azt, akinek mindene a föld. Aki él-hal érte. Bármire kész…
Birtoklásáért. Hogy minél többet tudjon róla. Hogy művelése a legésszerűbb legyen. Növényt
termesszen, állatot tartson, mindkettővel foglalkozzék? Mindent, mindennel! Több lábon állni
– nem mai kitalálás. Aki tehette, így gazdálkodott. Ha volt egy csöpp esze. És a parasztnak
volt. Ha a magáéban gazdálkodott.
Ezért volt útjában.
Már az „ipari forradalom” idején. Kellett a földje; kellett a két keze (mint „munkaerő”);
nem kellett a (valamelyes) szabadsága, (óhatatlan) függetlensége… (Rendíthetetlen)
Öntudata. Mert a földmíves…
Főleg ha gazda: gyanús. Eleve rossz. Az állítólagos világforradalom közösséginek
beállított „kommunizmus”-a számára különösképp. Nemkülönben az úgynevezett
„globalizmus”, ami valójában a pénz hatalmasainak világuralma.
Na persze kaptunk épp eleget.
1914-18. Ki pusztult millió szám? Kik alkották a háborúzó államok hadseregét? Javarészt
parasztemberek. Öljék csak egymást!
Ölték. E sorok rovójának két nagybátyját – édesanyja apjának a testvérét és édesapja
anyjának az egy szem fiútestvérét, (Kis)Sarusi Mihályt (akinek a nevét örököltük) ‒
gyilkolták meg. Nem a muszkák, rácok, taljánok, nem. Személyesen a Pénz-Isten. Mármint
azé, akié, mert a miénk nem. Ami (Aki) harcba küldette az Őt zsebükben szorongató
gazfickók cselédjeit.
1939-45. A Don-kanyarba küldött magyar parasztfiúk tömege alkotta a kocsishadsereget.
Apám három testvére járta meg a keleti frontot, mindhárom rokkantan jött haza. Igaz,
hazajöttek. De mire?
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Mindhárom parasztférfiú volt. Két nagybátyád magyar oláhkatonaként, az egyik pedig
magyar honvédként járta meg a keleti frontot a nagyromániai meg a gyarapodómagyarországi paraszthadsereggel. A családban a hadköteles korúak közül egyedül iparos
apám úszta meg. Tán mert… belőle kiveszett (valamennyire?) a paraszt rendíthetetlen… Mije
is. Már városiasodó iparoslegényként.
Az 1960-as években szolgáltunk a Magyar Néphadsereg nevezetű bábhaderőben, s még
akkor is megvolt a különbség a falusi, paraszt gyerekek, meg köztünk, városi, iparos gyerekek
közt. Paraszt – pontosabban falusi – (unoka)testvéremet természetesen határőrnek küldték,
mert tudták, a parancsot – legyen az akármilyen ‒, végrehajtja! Láttuk, hogy viselkedtek –
hozzánk hasonlóan ‒ a pesti, általában a városi fiúk. Ha lehetett, sumákoltak. Az első
alkalommal leszerelni igyekeztek. A parancsot… végrehajtották, de nem örömmel, nem úgy,
ahogy elvárták tőlük – tőlünk –, hanem, amennyire lehet, lapítva, sunyítva, kihúzva
magunk… Hogy élve – egészben, egészségesen – megússzuk.
Apámban is ez munkált? Az istennek sem volt hajlandó kimenni a frontra. Végül
kényszerrel vitték: munkaszolgálatosnak, futóárkot ásni. Hogy az első alkalommal kereket
oldjon.
Iparos ember?
A paraszt – eddig – más volt. A legjobb katona. Szívós, kemény, edzett, erős. Soha föl nem
adja. Ha agyonverik sem. Akár magyar, akár oláh, akár muszka a parasztja.
Katonának jók voltunk… Másnak nem kellettünk. Egyre kevésbé kellünk.
Be a városba! (Már az „újkor” elején…) Minek a falu? Fölösleges, pazarlás, a helye is
mily finom termőföld, avagy legelő, netán ipartelepítésre alkalmatos… „Falu”, minek a falu?
Amikor városban.
Zsúfolva jobban kézben lehet őket – minket ‒ tartani.
Hogy a szállásról – tanyáról (szerről) ne is beszéljünk. Maga az anarkia. Elbújni a
Pénzisten fogmegdjai elől… A betyárvilág fészke. Az hiányzik! Oda utat, villanyt, bármit
vezetni (vinni) – hogy lenne lehetséges? Lehetséges; tessenek megnézni – aki nem hiszi,
nézzen ott szét: ‒ Ausztriában, netán csak Nagy-Magyarország osztrák kézbe került,
leginkább Őrvidéknek nevezhető tartományában. Igaz, ott a paraszt többnyire a maga pénzén
– némi uniós támogatással? ‒ varázsolja a dűlőútját (kövezett, asztfaltozott, beton) műúttá.
Már ahol nem verték szét a parasztságot.
Nálunk sikerült.
A rendszerváltozás óta a kistermelőkről (hol kisgazdáról, hogy őstermelőről, hol
mezőgazdasági kisvállalkozóról, családi gazdálkodóról, ne adj Isten farmerról) beszél
mindenki, minden politikai irányzat a megmentésükön fáradozik – a szavalatokban. Hogy
évről évre apadjon a kisgazdák tábora, legyen kevesebb tanya, éljen meg esztendőről
esztendőre kevesebb ember a földből. Hogy a „magyar föld”-ből, arról szó se essék. „Magyar
föld”; Európátoknak ahhoz mi köze? Az övé és punktum. Szabad a tőke áramlása. A munkáé
csak annyira, amennyire a tőkéjüknek megéri. Az pedig, hogy „magyar”... Piha!
Ejrópai!
Jurópér. (Juropen?...)
El kéne őket küldeni a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeihez, akik kiokosíthatnák
őket arról, hogyan kell egy adott nyelven – legalábbis a magyaron igen, azon így rendelik – az
eredeti nyelvhasználat szerinti kiejtéssel élni. Másképpen nem! (Miközben Budapestnek
aligha mondja Budapestet cseh, ánglus, miegyéb honbéli.)
Kapuvár, Gyula (…) húsfeldolgozója – kolbászgyára – lehúzza (?) a rolót. Azaz: ahelyett,
hogy erősödne a honi földolgozóipar, lehetőség nyílna a mezőgazdasági termények-termékek
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itthoni késztermékké alakítására, munkát adva ezreknek, százezreknek (magának a teljes
falusi ‒ legalábbis: paraszt – népességnek), épp e lehetőségünk csökken továbbra is.
Paraszt jövendő? Paraszt és jövendő. Föld és élet. Föld és.
Föld és magyarság?
Túl az érzelmeken; valamiből meg kéne élni.
A nyugat majd olcsóbban termel… Mármint termeltet olcsóbban a nyugati tőke keleten,
délen, akárhol. Naná, nálunk nem! Hogy tudna. Tudná. Legföljebb ha marék rizsáért vállalod
a 12 órás műszakot.
Nem termel, szállít.
Olcsóbban szállít: az agyontámogatott saját termékeiből, meg az általa a legolcsóbban
előállítható távol-távoli földrészeken gyártott legolcsóbb – gyakran igen silány minőségű ‒
termékek nyakunkba sózásával.
Népi értelmiség… Van (még) ilyen?
Lehet, hogy sosem volt. Már hogy egységes népi értelmiség.
Magad körül szétnézve… Gazdagyerek – nem egy – a KISz élharcosai közt. (Mai
haszonélvezői is eme összevisszaságnak.) Zsellérivadék… (felerészben az vagy, felerészt meg
kisgazda-leszármazott) a keresztény, nemzeti, polgári oldalon. (Persze, mert hogy lehetne az
álproletár dúsgazdagok pártján.) Iparos gyerek az apját szövetkezetbe kényszerítők dicstelen
táborában.
Mi magunk csak: parasztszármazék iparoscsaládból való értelmiségi lennénk… Akinek
hogyne volna nagyon sok köze: mindháromhoz! Hogy melldöngetés nélkül mondhassuk: ha
bármelyikre kíváncsi vagy – akármelyik véleményét hallanád ‒, megkérdezed magad…
Persze, túlzás. Annyira azért nem. De.
Pedig valahogy így van.
Kert-Magyarország… Kert-Magyarországról álmodtak a legjobbak, midőn épp ott
terjeszkedett körülöttük! Nem vették észre? Kevesellték? A tanyák (szállások, szerek) körül
mindenütt virágos- és gyümölcsöskert, szőlő; ugyanígy a falvak és kisvárosok portáin a
kertek; falvak és kisvárosok szélén a kertségek… Egész hálózatot alkottak! Kész KertMagyarország vala…
Nem vettük észre.
Csak meg kellett volna tartani. Nem lerombolni. Hagyni elveszni. Beépíteni. Kiirtani.
Letörölni. Letarolni. Pusztulni hagyni. Pusztán hagyni.
Azok persze észrevették, akiknek ez a dolguk: a pusztítás, mint a „haladás” fő erejét
alkotók. (Ha a rombolás alkotás; ami janicsár nyelven kreativitásnak is mondható.) Csapása.
Haladás… Az övék. Az ő zsebük hasznára. Tarisznyájuk megtölteni. No, nem töpörtyűs
pogácsával, meg savanyú- vagy borvízzel (netán egyszerűen csak tiszta kút-, mi több,
forrásvízzel)! Nem. Véres arannyal. Vérünkkel pirosított, könnyünkkel puhított,
izzadságunkkal megágyazott… jelenük, jövendőjük.
A családod te magad vagy. Kígyóson és Iratoson.
Újkígyóson. Tegnap s ma.
Kisgazda család. Kisgazda rokonság.
Egyke. Korai egyke. Már a két háború közt. A háború utána meg már… minek az egész.
Kisebb a rokonság.
Paraszt… apáink, anyáink nemzedéke, a miénk már tovaszállt. Nem túrja a földet. Jobb
esetben a kertjét. Városba húzódik, vagy már odahaza, falun is városiasan él.
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A falu a nyelvét is föladja. A minap temetésen vagyok otthon: egy ö-nek való e helyetti ö-t
nem hallok. Az ö-zés a múlté. Ahogy itt lassan már a parasztélet is. Kiverték a kisgazdából.
Addig nyúzták, hogy elmenekült innen minden, ami arra az egykorira emlékeztetne.
Csak hát: kettévágott család a tiéd. Kettévágott „falu”.
Csanádi Kisiratos, békési Újkígyós.
A kettőből állt össze a magad parasztcsaládja. Melyből, ugye… Kimászott ez, az a testvér.
Magad. A magadé. Édösanyádé Kígyós, édösapádé Iratos. Közte.
Közé a nevetséghatár.
Kelletekorán! Még mielőtt összejött volna apánk, anyánk. Anyánk és apánk. Kisgazdalány
a zsellérszármazékból lett iparos legénnyel. Hol, hol nem: Tót-Csabán a két magyar fiatal.
Épp jókor: háború javán, úgy a felénél.
A család, anyai ágon, Kígyóssal a közepén, a békési‒aradi‒csanádi világ. A család, apai
ágon, csanádi‒aradi. (Mindösszesen: zarándi).
A mi nagycsaládunk: Szeged, Várad, Arad közt a síkon.
Fele itt, fele ott.
Aztán kiderült: kétharmad amoda, harmada csak itt. Mert hiába szült hetet mindkét
öreganyám, a kígyósi kisgazdacsalád csak két leánygyermeket tudott fölnevelni, öt babát a
sírgödörnek szült öreganyánk, míg a legszegényebb iratosi házaspárok egyike által alapított
zsillércsaládként a miénkben hétből hét nőtt föl… S töltjük meg a fél falut – Kisiratost ‒
élettel.
Sorsuk – a két falu sora ‒ másként alakult. Kisiratos kevésbé fejlődött, lassabb ott az élet –
lassabb volt, eddig. Kígyós hamarabb gyorsított. Kismezőváros lett. Iratos? A határ mellé
szorítva, távol a megszálló hatalom székhelyeitől, jó ideig zárványként. Úttalan utakon ha
megközelíthető – a közelmúltig. Zártságának köszönheti, hogy többet őriz eredeti
magamagából, mint Kígyós.
S hogy hab lögyön a tortán: mindkettő – Új-Kígyós, Kis-Iratos – ugyanannak a szögedi
nemzetnek a tagja.
Kisiratos… Volt! Van. Lesz?
Béres, napszámos, cseléd, zsillér-világ a miénk. Mármint családom ottani feléé
(…kétharmadáé?…). Hogy kisgazda sorba vágyakozzék mind.
A kettévágott falu. Mert nem csak a nevetséghatár vágott ketté közösségeket, a társadalmi
különbség is. Zsillér (nevezetű zsellér) – gazda (tegnapelőtti dohánykertész zsellérből lett
telkes gazda). Úr? Alig. Az is: ellenség. Mert… (nem magyar). Csendőr, évtizedekig tanító,
tanár, jegyző…
Csak hát.
Az idegen: más. Aki más: idegen.
Mégis: békében megvan… földesúrral, városival, más vallásúval (görögkeletivel,
mózeshitűvel), más fajtájúval (románnal, némettel, zsidóval, cigánnyal)… Ha nem ugrasztják
össze velük – aljas önérdekből. Hogy aztán rajta verjék el a port. Ugyanazok, akik egymásnak
uszították.
Népes a család, meglehetős a nagycsalád ma is. Megtart.
A kis létszámú nagycsalád… alig.
Iratos: igen.
Zsellér nagyapám barátai ‒ természetesen – kisgazdák, s tatám úgy vette az életet, hogy
Nehéz igaznak lönni, de mögéri. Egyik fia („véletlen” az apám), akit áthatott a fölemelkedés,
a polgárosodhatnék, a városias élet vágya, azt mondta, Én a putrival tartok! (Azaz a
kunyhóval, s nem a palotával! Mily régi rege…) Minden körülmények között tisztességesnek
maradni és a szegény emberrel együtt emelkedni. Külön – önérdekből, önérvényesítésképpen
‒ nem! (Ezért sem tartott apám a kommunistákkal, akik pedig nagyon ki szerették volna
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emelni… Nem kért belőle! Ahogy korábban Konstancán a vasgárdistákból sem.) A
polgárosodásból nem kihagyva a gyöngébbeket – hogy valóban nemzet maradjunk. A
nemzetből a Trianonban levágni szándékozott ötmillió után még hárommillióval
megrövidíteni a magyarságot… önmagunk által ‒ mi más, mint nemzetvesztés, hazaárulás?
(Amilyen öncsonkító nemzetvesztés a cigányság és a zsidóság – meg a német, szlovák, ruszin,
román, szerb, horvát, vend… származású magyarok ‒ kitagadása a nemzetből.) Mit ad Isten:
fontolva haladni. S polgárosodni… nemzeti alapon! Nem kivetkőzni magunkból.
Van-e ma olyan erő, amely a 3 millió koldus fölemeléséért küzd?
A „baloldal” az újgazdagok, tolvajok, hazaárulók világa. A Cohn-Bendit Daniké. A 2004.
december 5-eieké, kiknek jelszava Üss a segítséget kérő testvér kezére! (Ami még hogy
magyarhoz méltatlan, egyáltalán emberhez nem méltó.)
A jobboldal meg: jobb esetben a középosztályt élteti, állítaná talpra. Rosszabb esetben ‒
mint tette, teszi annyiszor – a legpénzesebbeké, s kapásból kiszolgál a nagyobb pénzért
mindenkit (nem egyszer bármiféle idegen hatalmat). Ráadásul a földet illetően
hagyományosan a nagybirtokot pártolja.
Apám az általa putrinak mondott földkunyhóban született. A XX. század elején. Mert
akkoriban még ez is megesett. Nem ritkán! Nagy-Magyarországunkon. A Szent István-inak
mondott – ám kétségtelen, nem szabad, hisz a habsburgiaknak kiszolgáltatott –
Magyarországon.
Csonka-Magyarország nem ország,
Nagy-Magyarország mennyország!
Hát nem volt az.
Nagyon nem az.
Paraszt-Magyarország különösen nem.
Béres nagyapád véleményét arról, hogy érdemes igaznak maradni („igazán élni”), ma hányan
vállalnák? Csak aki korszerűtlen.
Valóban nehéz. De akkoriban az emberek többsége igyekezett… Legalábbis Kisiratoson –
s ebből gondolom, tán mindenütt – hasonlóképp élni. Gondolkodni, cselekedni.
Nehéz, de nincs más út.
Nem volt.
Azt hiszed, ma van más út?
Azon túl, ami.
A parasztaprítás végzett velünk. Végez a maradékkal.
Parasztűzés.
El a faluból.
El a földtől!
Majd ők.
A kolhoz.
A nagygazdaság. (A tegnapi uradalom új változata.) (Az új földesurak rémuralma.)
(Janicsár? Még rosszabb: egyenesen a megszálló földes uraságok birodalma.)
Ürül. Kiürült a falu.
Se orvos, se posta, se iskola, se óvoda, se jegyző, se önkormányzat, se gyógyszertár, se
áruház, se üzlet, se kocsma. Könyvtár, mozi, művelődési ház – régebben gazdakör, olvasókör
– hogy lenne. Serfőző Simon írja Szedelődzködik című („menekül innen a paraszt”-tárgyú)
költeményében, hogy falvaink jó részébe lassan a „Harangszó is a szomszédból jön”. Ha
egyáltalán. Mert ott is kitelt az (ezer) esztendő. Az élet. Vége.
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Egybeszántott faluhatár. Se mezsgye, se árok (ér, patak, csatorna), „mezővédő erdősáv”.
Szállás, azaz tanya. Kertre kert. Kert-Magyarország!
Mert a tanya-Magyarország, szállás-Magyarhon, szerek Hunniája… Kert-Magyarország
volt. Ezt tetszettek széthányni. Ahelyett, hogy. Fejlesztettük volna.
Volna, volna.
Voltra hogy adna a zsidó? (Leszre is alig, jobb edetben netán.)
Vagy más.
Senki!
Ha nincs itt tatár, török, német, orosz. Most a.
Kizsigerelt föld. A gyümölcsös fáit, szőlő tőkéit úgy ültetik, hogy nyílegyenesen levigye a
vízzel (ültetvénnyel, élettel) együtt a földet a dombról, hegyoldalból… Honnan tudná az új
(máshonnan szalajtott) gazda, hogy s mint okszerű mifelénk.
Egybeszántott – elkommunizált, elprivatizált, elzsebszerződött, elcsencselt ‒ KertMagyarország. Ahol sem kert, sem semmi. Magyarhon is alig.
Miért lenne.
Ha egyszer.
A hibái (a parasztnak).
Hibáink!
A zsillér hajlamos rá, hogy minden gazdagot – gazdát – gazembernek vegyen. A gazda
viszont hogy a cseléd nála kevesebbet ér. Lusta disznó…
‒ Könnyű neki, megelőzte magát! – sóhajt és legyint lemondóan a zsillérivadék.
Mármint megelőzte magát a gazdaleszármazott a falu gazdafertályán (a nagyobb telken,
jókora kerttel, kisebbfajta szántóval a belsőségen).
Szóval hogy az elődei, fölmenői, a falualapítók! Míg ő.
‒ Lopja a napot, a sarkában kell lenni, hogy elvégezze a dolgát ‒ békétlenkedik a gazda.
S való: a paraszt mifelénk nem nagyon hajlott arra, hogy demokrata legyen. A tekintélyelv
híve! Zsillér, kisgazda; nagygazda különösen. Hogy ültetne gazda az asztalához cselédet,
napszámost, enné ugyanazt; a kisgazda esetleg. A zsellér viszont.
A falu első házon belüli – az udvarról, udvar végéből fölhozott – árnyékszékeit a
tehetősebbek építették. A legelesettebbek máig maradnak inkább a klozetnál, pityörénél teszik
tiszteletüket (Iratoson) (...Kígyóson aligha!).
Nem voltunk elég tanulékonyak?
Ha lett volna rá pénzed, időd! Mert a tisztasággal eddig nem volt baj.
Rangon alul hogy házasodhattál? Rangon fölül? ‒ a másik szülei nem engedték. (Így járt
16 éves kisgazda süldőlány anyám a nagygazda – 10 évvel idősebben már annak számító: ‒
öreglegénnyel Kígyóson; az anyja, ugyanott, jó száz éve: ugyanúgy. Ez volt a: rend?) A
házasság viszont kikezdhetetlen vala. Aradon az öregek máig emlegetik: Kisiratoson
legendásan jók és tartósak a házasságok! (Az egyik mesénk azzal végződik, hogy bár a falu
legszegényebb Jánosa legyőz mindenkit, a király fele királysága és gyönyörű leánya sem kell
néki, mert várja odahaza a maga családja kinyérrel, szalonnával, fokhagymával, hogy végre
boldogan élhessen, míg meg nem hal.) (Boldognak lenni, ma, kenyéren, szalonnán,
hagymán…)
Valaha városon is… Jobb volt a helyzet. Ma sem itt, sem ott.
‒ Gyerek? Dédapádnak hét gyermeke volt? Nagyanyád, aki négyet szült, most azzal
nyaggatja az unokáját, hogy csak egy gyereket vállaljanak, a mai világban hogy lehetne többet
fölnevelni?! Micsoda költség, fáradság ebben a megnyomorított világban!?
Ő beszéli le az unokát a több gyermekről. Az egykénél valamivel bővebb áldásról.
Kígyóson jóval előbb, most Iratoson.
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Rangon alul… Az már nem tesz semmit! Sőt; jöhet özvegy, megesett, vadidegen (más
vallású, más nemzetiségű). Ami – amúgy ‒ ránk fér! …férne. Egy kis vérújítás. Frissítés! De
hogy ennek jegyében nyelvet váltsunk, hitet, származást cseréljünk. Mert máris akad a
falumban tegnapi vadmagyar, aki manapság az eredeti románhoz képest is elszántabb oláh –
mi azt mondjuk, magunk közt (nem bántásként, csak magyarázatul, pontosítván a dolgokat):
vadoláh.
Hol ez, hol az.
Hibáink… Előbb a gazdák, aztán a szegények árulták el a falut.
Persze, nem csak Iratoson! Minden faluban. Városon. Az egész világban.
Bűneink nem parasztbűnök?
Ádámtól, Évától fogvást. Káiné.
„Nem magyar ember, aki nemmel szavaz a határon túli magyarok állampolgárságára!”
Nem magyar? Rossz magyar. Nem ember! Rossz ember. Mert Káin is ember (volt, s az ma
is). Legfönnebb rongy, alja, semmit érő…
Hát még a zsugoriságunk! Hogy több maradjon. Netán annál is több, mint amennyi van.
Hogy ha egy tehenet fejsz, kettőét add el. Egy tőke helyett háromról való borral kereskedj.
Pláne hogy a kolhoz és erkölcse erre okított. Hogy gyarapodj. Korábban csak: ragassz földet
földhöz; darabról darabra. Egyről kettőre! Mielőbb.
Nem elkapkodva, de szívósan. Ha nem vagy te is ilyen igyekvő, nem kapaszkodsz
hasonlóképp, senki, semmi vagy.
Apám, a kisiratosi zsellérszármazék iparos legény ‒ sőt, borbélysegéd ‒ Aradról,
Konstancáról… Ki volt, senki a 10 kígyósi zsíros nagyhold várományosához, anyámhoz
képest? Senki, semmi.
‒ Ëgy borbélegényhő mén Bözsi? – kapta meg tanítónő unokanővérétől, aki így is bánt
(volna, ha tehette volna) apánkkal.
Anyánkon sajnálkozva, apánkat semmibe véve.
Hogy amikor meg elnökének választja jó apánkat a csabai ktsz tagsága, elismerően
csettintsen a vénlánya: ez igen, mégiscsak jól választott a kis húga!
‒ Jó szömed vót, Bözsi!
Aki szerette, annak Bözsike.
Édös lelköm. Anyám.
Zsugoriságunk… A miénk? A szegény emberé kevésbé. Sőt. A szegény ember, ha tehette,
odaadta a másiknak a falat kenyér felét. A családban legalábbis ezt láttam. Nagygazdáéknál
nem. Ott más nóta járta.
Embere válogatja? Mert mást is észrevehettél.
Mit tehet arról az ember, hogy valamirevaló parasztcsaládban napszámostól nagygazdáig
terjed a kínálat testvérből, rokonból, nagybácsiból, nagynéniből, szüléből.
Zsóri Margit néném – anyai öreganyám nénje – nagygazda, Kiszely Pali bácsi felesége.
Négy gyermekük volt, unokájuk egy sem. (Az egyik fiuk elesett a háborúban, a másikat a
betegség vitte el, nagylányuk vénkisasszony maradt, a szép kislányuk beleőrült abba, hogy az
apja nem engedte hozzámenni ahhoz a – nyilván szegény ember fia – tanítóhoz, akit
szeretett.) Unokája nem volt, hát amikor mi ‒ még a téeszesítés előtt ‒ megjelentünk a
majornyi tanya udvarán, Gábortelepen, befogta magát a hintajába, s lovát kímélve maga állt
neki meghintóztatni az öcsköst. (5-6 éves mi magunkat.) Rátartiságát „elfújta a szél”? A sors.
A világ sora. Addigra megértette, hogy a gyermek… milyen kincs? Bele kellett lelkileg
rokkannia, hogy erre rájöjjön? Egyébként az Istennek sem?! Nem és nem.
De, de.
A dombegyházi‒kevermesi sok száz holdjukkal földbirtokos számba vehető Szvidránné,
anyai öreganyánk „nagygazdáné” unokatestvére az ’50-es években nálunk rejtette el az
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értékeit. Másodikos-harmadikos lehettem, amikor megint beállított, hozott valamit. Tárgyalt a
szüleimmel, majd elment. Apám azt a valamit a szekrény aljába dugta. (Láttam, hova. Vajon
kiverte-e volna belőlem az ávó?) Később, miután nénénk elvitte a nálunk rejtegetett értékeit,
apánk nem állta meg, előttünk kifakadt: nem pénzért tette, de azért valamivel megköszönhette
volna a segítséget! Hogy a család mellé állt, nem engedte koldusbotra jutni. Elszedték a
birtokukat, tanyájukat, mindenüket, ennyit tudott előlük megmenteni. Azt, amit apám mentett
meg neki. Vállalva, hogy ezért őt is elvihetik.
Parasztegység? Valóban volt. A legvégső esetben! Amúgy alig.
Annyiban, amennyiben embörök vónánk, vagy nem?!
Később halljuk, nagy szegénységben halt meg. A rejtegetett arany, ékszer, valuta
elfogyott? Vagy… valahol ma is megvan?
Ezeknél a Szvidránéknál szolgált apai öregapám az 1900-as évek elején, Pista bátyám
pedig ott is született. Persze akkor még honnan tudott volna bármelyik fél a későbbi – apánk s
anyánk miatt összeboronált ‒ rokonságról, sógorságról? Ha tudott volna, sem változik a
helyzet.
Guba a gubával, suba a subával?
Valahogy.
Akkor az úrhatnámság. Nem kevésbé fájó. Ha nem a legjobban. Mert a falu (gazda) fele
igyekezett mielőbb megszabadulni a városiak s más urak – uraink ‒ szemében
elmaradottságnak tekintett „népi” hagyományoktól. A falu nagygazda, zsírosgazda világa
hagyta el elsőnek a tájnyelvet, az ö-zést, s őrzi legtovább a falu szegényebbik – zsillér – fele.
Ahogy a szokásainkat is. Opletányozni hogy ült volna le a kártyázni óhajtó gazdája, amikor
ott volt e paraszt játék helyett a máriás, a durák, a preferánsz, meg a többi újabb, a „városiak”
által valamire valónak tartott kártya? „A paraszt nem tudott kártyázni!” – kaptuk meg Anti
bácsitól, mert az opletány nem számított – gazdáék előtt – kártyá(zás)nak. Miközben ha van
érték a kisiratosi kártyázásban, az az opletányozás: a Kárpát-medence nevezetű NagyMagyarországon egyedül itt őrizték meg a XX. század végéig a száz évvel ezelőtt még
általánosan ismert, kétszáz éve hazánkba nemes uraink által behozott talján játékot.
Ha értéket keresel, itt még ma is találsz. A „nép” körében. Nem a polgár, polgárosodott
paraszt, tehát nem a gazda (a magát már parasztnak nem tartó, a paraszttól magát elhatároló
közepes gazda, pláne nem a módos gazda) jóvoltából… Akinek a viselete, nótája, zenéje,
tánca, ízlése, mindene… városi! És már semmi köze az eredetihez, a miénkhez. Ahhoz, ami
érték.
Épp úgy lenéz bennünket – hibáinkkal, kincseinkkel együtt ‒, mint a városi.
„Paraszt”; „parasztos”; jó hogy nem tahó. Mucsai a lelköm, galambom.
Paraszt érték… Mi fán terem?
Aki nem tudja, adja át!
Azt, ami pedig a lehető legtermészetesebb.
Volna.
Lehetne.
Munkaszeretete – ami ma minden, csak nem divat.
Szorgalma.
Ereje.
Legyőzhetetlen hite. Istenben. Meg abban, hogy ha nekifeszül, nem hiába feszül. Hogy van
értelme. Mindennek!
Dala! A költészet csúcsa.
Zenéje… A világ maga.
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Faragása… Kőből, fából, csontból, szaruból, agyagból… „Iparművészete”!
Szövése‒fonása, hímzése.
Földműves, állattartó, kertész, szőlész-borász ismerete, tudása.
Mind a… Hol is? A Holdban?
Hold… Hol van itt már „hold”. Magyar hold, kishold, nagyhold, hogy ne mondjam
némethold, annyi, mint – ha már nagyon szorít az idegenség – kataszteri hold. Mire most a
hektár. Ami annyi, mint. Holnap a ki tudja mi.
Lánc, lánc, eszterlánc, lépés helyett… öl. Négyszögélével!
Mennyi tudás, művészet megy veszendőbe!
Hogy jöjjön helyette a…
Már bocsánat, de a szemét. Ami művészetnek adja ki magát. Avagy még alább engedi:
művészet helyett eleve megelégszik a szórakoztatóipari termékek előállításával és
befogadásával. S tudás helyett… a sötétség. A felejtés.
Az otthon pedig: pusztul.
Otthonunk! Ahol a paraszt otthon érzi magát. Faluban, tanyán, szálláson, szeren…
Városba űzve, magadba zárva. Proletarizálva. Fogyasztóvá züllesztve.
‒ A polgár fölhalmoz, a proletár fogyaszt.
Mennyire igaz ez a fogyasztói társadalomra is! Csak hát (épp) az egész társadalmat
proletarizálják, tennék vak – hírverés-verbunk-reklámnak kiszolgáltatott – zabálóvá. Vakon,
versenyt futva vásárlóvá.
Vedd és vidd! Hogy másnap el is dobd.
Mert úgy silány, ahogy van. Maga a világ.
A paraszt? Hol van innen a paraszt? Hova bujdosott? Hová lett. Mivé.
Letapossák egymást a meghirdetett kedvezményes áruháznyitásra érkező, megrendelésre
anyaszült meztelen, barmokká alacsonyított… emberek.
Emberek?
Tegnapi parasztok?
A paraszt ilyet nem tett. Nem tesz. S ha marad, nem is fog.
Hiszed…
A paraszt – már bocsánat, de ‒ robotol. Dolgozik. Látástól vakulásig. Igaz, magának.
Családjának. Gyermekeinek!
Már ha parasztként a maga ura; és nem kolhoztag, nem más cselédje – csak a magáé,
családjáé.
S ha egy mód van rá, nem a banknak húzza az igát. Nem a pénzintézet kényire-kedvére.
Nem valamely bűnszövetkezet érdekében.
Hitel? Persze, hogy kell. De nem a rabszolgaság árán. Mert addig nyújtózkodik, ameddig
ér a takarója; így aztán vérévé vált, hogy a lehető legtermészetesebb számára a lehetőség és az
igény összehangolása, összhangjára való igyekezet. Az ellenkezője… nem ép elmére vall.
(Iratoson a hibbant: könnyű-elméjű.)
Tetszenek tudni?
Mert ez az, ez nem kell a Pénz-Isten iafia-lányának. Neki a pénzünk, elsősorban is a
vérünk kell. Mert ha a vérünk az övé, micsodánk nem?
Szívja, kiszívja belőlünk az életet.
Belőlünk. Munkásból, parasztból, iparosból, tisztviselőből, értelmiségiből… (Népi, polgári
– egyre megy.) Abból a rendből, amit csak mindközönségesen kispolgárságnak mondhatnánk.
Mert az igyekvő szakmunkás, a dolgos földműves, a megbízható iparos, a fajtájához hű népi
értelmiségi mi mást alkot: a polgárság derékhadát. Tömegét. Mely szavaz… (Melyet oly jól
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be lehet csapni, félre lehet vezetni, egymás ellen uszítani…) (S gúnyolni nyárspolgárnak,
nyerspolgárnak, akármicsoda fél-polgári, alig-polgári elemnek.)
Lakótelepi sok-emeleti erkély magányában hogy tudna védekezni?
Békészki bácsit ‒ Békéscsaba világhírű csontkovácsát, az Aranycsapat ficamdoktorát ‒ a
rokon menyecske (hol, hol nem: Pesten) megmérgezné, de nem tudja, mert edzett az öreg az
arzénra. Esti fröccsébe arzént csöpögtet, ő meghúzza, kutya baja, a jaminai ártézi-kút vizén
hozzáedződött, ám a menyecske ugyanebből kortyintó ura majd kileheli a lelkét…
A parasztot agyonütni sem lehet!
Nem lehetett.
Ám ha kinyuvasztottad. Annyi.
„Paraszt”, „csontkovács”… Amikor se föld, se posztó, akarom mondani: se föld, se ló, se
föld, se tehén, se föld, se kocsi, se föld, se semmi. Semmi, de semmi!
Mert el tetszettek venni.
Azok nem értik, hogy jutott ide a paraszt, akik kifosztották.
‒ Mért nem védekeztél?! – kérdé a hóhér.
Hóhérunk.
És, mit ád Isten, jelképének kötél és akasztófa helyett a tőlünk elrabolt sarlót és az iparos
testvérünk kezéből kicsavart kalapácsot választja.
Állat, faluban? A tizede sem a réginek.
Lassan attól kell rettegni, hogy kitiltják a faluból a jószágot.
Büdös (a ganéja). Hangos (a röfögése, kotkodácsolása). Dühítő (a mekegése, bégetése).
Elképesztő (a nyerítése, gágogása)…
Miért tetszenek idejönni? Ja, a csönd, a nyugalom, a jó levegő! Csak hát a jó levegőhöz…
élet kellene.
Kitelepülnek a városiak a faluba s a maguk képére alakítanák azt. Hogy a végén a faluból
is… városi kupi legyen.
Falu földmívelés, állattartás nélkül. Tehénbőgés, tehénlepény, ökörhugyozás, bikafuttatás
nélkül, tyúkszarmentesen!
Tessenek hazamenni; vissza a városba.
Nem rászólnak a maradék parasztra, hogy ne piszkítsa végig a tehenével a falu utcáját?
Hogyne; nagyanyánk még fogta a lapátot, söprűt, s futott, hogy egy kis darab lószar se
vesszen kárba. A tehéngané is mennyi mindenre jó.
Nem is volt szemét! Nem várta teli kuka a kukásokat, meg a kukázókat. Mindennek helye
volt. Értelme, haszna. Semmi sem volt hiába.
Ma más sincs: csak minden hiába. Kerül hamar lomként, hulladékként a szemétdombra.
A jövendő meg? Végül is.
A hajdani – nem régi – parasztélet, parasztvilág (a pásztor- és pákászvilággal együtt) nem
a Paradicsom volt.
De: élet volt!
Élet.
Melyet Pénz-Isten – az eredeti tőkefölhalmozó rablókapitalista ifik, az ifjúkommunárok,
meg az ifjúliberallnyikok segedelmével (közreműködésével, néha útmutatására,
mindenképpen részvételével, mert hogy valamiből nekik is meg kell élniük az Eszmén
túlmenően) ‒ fölzabált.
Ragozni minek. Mindenki tudja. Kiszolgálóin – főpapjain, szerpapjain, táltosain – kívül.
Túl-a-dunai származék budai költőbátyám mondja nekünk: Te még tudod, mi a falu! Mi a
paraszt. Valami még jutott belőle.
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Városban, város szélén, kifosztott (kisbirtokától megfosztott) kisgazda édesanya, zsellér
fiából lett iparos édesapa fiaként. Iratoson, Kígyóson, csabai városszélen.
Nemzedékként a miénk az utolsó? A tekintetben, hogy.
Még van – volt – valami közünk az egészhez.
A gond csak az, hogy lélekben viszont.
Tiszta szívből azonosulunk… velük. („Azonosulunk”?! Azonosulsz…) Az ezerszer
semmibe vett, lenullázott, kibelezett, önmagát önmagával fölétetett, leprosztózott, zsellér
vagy gazda sorba jutó paraszttal.
Mit nem adott az Isten!
…Nemzedékünk az utolsó?
Amelynek még van szaga az egészről.
Gyermekeink alig tudnak minderről valamit. Miközben tőlük függ, rajtuk áll.
Rajtunk.
Csak ne hagyjuk magunk.
‒ Paraszt véreim – fordult Áchim (hiába?) a fajtájához.
Hé; (büdös) paraszt.
A gép – szerintük – fölöslegessé teszi az embert. Nagy az emberkézfölösleg a magyar
pusztán!
Szerintük.
Szerintünk: kevesen maradtunk.
Műtrágyával pótolják a ganét.
Növényvédőszerrel a természetes növényvédelmet.
Hogy ezzel is elűzzenek innen bennünket. (Minket? Fecskét, méhet, papsajtot…)
Mert mire nem fáj a foguk: latin-amerikai pampához, éjszak-amerikai prérihez, orosz
sztyeppéhez, szibériai volt-szűzföldhöz hasonlatosan egybeszántott százezer holdas
uradalmak latifundiumain hogy kellene annyi dolgos kéz! Az is sok, ami mára maradt. A gép,
a gépsor, a gombnyomás. Számítógép vezérel. Mint az újmódi borgazdaságban.
‒ „Szürkebarát”?... Viccelsz? Nem „szürkebarát”, „olaszrizling”, „kéknyelű”, „szilváni”,
akármi! Alapbor, amiből a fém tartályban a megrendelő igénye szerinti fajta, a vevő által kért
savanyúságú‒édességű borocska, a kívánt szeszfokkal megáldott nedű kerekedik!
Beállítja a számítógépén a keverési‒összeállítási‒kimeneti arányokat, fokokat, s már folyik
is a csapból az ígért italnemű!
Igaz, hogy nem bor, de annak nevezi. És te el is hiszed, hogy az bor lenne.
A paraszté bezzeg… A boros gazdáé! Fúj, fahordóval bajlódni… Nem egyszerűbb
faforgácsot – egészen friss forgácsot – rakni a fém- avagy műanyaghordóba, hogy az
erjedő‒alakuló‒alakított (kedved szerint születő) bornak olyan íze legyen, mintha fahordóban
érlelődött volna! Átvéve a fa (forgács) szagát, ízét…
Szinte bor! Majdnem bor. Félig-meddig se.
Mint az a gyári kolbász, amelyet füstszaggal szerelnek föl. Hogy azt hidd, füstölt kolbászt
– vastagot vagy vékonyat – szeletelsz, darabolsz, falsz. Aztán egy hónapot sem bír ki az efféle
„füstölt kolbász”? Füstös, nem vitás, de nem füstölt. Nem a tartósításért, hanem a
becsapásodra készül így. Mert evvel a megoldással olcsóbb az előállítása és gyorsabb! Jóval.
Hogy az árban azért ezt ne vehesd észre. Arra nagyon vigyáznak. Az igazi füstölt házi (ajaj,
már megint: paraszt-) kolbász szavatossága nem egy-két hónap… Újig kitart.
A paraszt, ugye, nem így csinálta!
Ez volt a baj?
Ebben is útjában vagyunk (voltunk). Minek is.
Kinek.
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Mert amit a paraszt tesz eléd kolbászként, sonkaként, szalonnaként, borként,
kacsacombként, akármiként! Az az, aminek nevezi.
Leszámítva azt a parasztot, aki eltanulta a csalást gyártól, ipartól, üzlettől. Mert tanulni
azért a paraszt is tanul!
Sőt. Tud.
„Mintha-kolbász”, „mintha-bor”, „mintha-kenyér” helyett.
Válassz, testvér.
…Választana is, ha megtehetné.
Ha egyszer csak a „minthá”-ra futja, az igazira nem.
Az igazi attól drága, hogy nem teszi tönkre a Földet. Vigyáz rá, óvja.
A világcégek világhálózata mindent megtesz azért, hogy ez a választási esély eltűnjön.
Mondjak még egy példát. A csabai konzervgyárból valaha – a „rendszerváltozás”-t követő
fölszámolásáig – olyan minőségű üdítőitalok, gyümölcslevek kerültek ki, amelyeknek a
nyomába sem ér a vadnyugati napnyugat által helyébe helyettük ránk erőltetett mosléknemű.
Amazt nem kapod, mert nincs, emebből meg rogyásig. (Hogy ráadásul magyar terméknek
nevezzék magukat, mert az efféle üdítőital több mint 90 százaléka valóban magyar: honi a
víz, amiben oldják a külhoni aromát.)
Szabad verseny… Amelyben a jobbik győz? Már megint tévedtél, haver. (Beetettek,
persze.) (Elhitették veled a „szakemberek”.) (Azok.) A silány nyert. Mert a silánya persze
hogy olcsóbban állítható elő, mint a minőségi… Napokat, heteket, hónapokat várni, míg
valami megérik, s arra méltóvá válik, hogy eléd rakják… Hógyisne, holnap ugyanazt
megkapod.
A természetet tiszteletben tartó, a természettel együtt élni képes, a természet erejét
hasznosítani tudó földmívelésnek mennyi az esélye?
Testvér, mondd! Mennyi?
Csak azt ne mondd, hogy „annyi”.
Mert „annyi” legföljebb e z e k n e k.
Ha nem hagynánk magunk.
Ne add a parasztot, ha nem vagy az!
Ne tégy úgy, mintha.
Nem és nem.
Csak azért is.
Magyar és paraszt. Ha nem vagy az – nem annak születtél ‒, akkor is.
Ha meg annak, miért hagyod magad lebeszélni?
Az 1980-as évek elején azt mondhatta az ember: Lengyelországban, ha másért nem,
politikai okok miatt biztos, hogy katolikus lennék! Egyházam hű tagja… Mert a lengyel
katolikus egyház nemzeti volt. A miénk meg… Ma, ha tehetném, a Kisgazdapárttal tartanék!
Nem az álgazdák, műparasztok, díszparasztok pártjával, hanem az 1940-es évek szellemében
tevékenykedő Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párttal. Azaz közéleti értelemben
paraszt a mifélénk. Földműves, kisgazda, gazda, polgár, sőt, parasztpolgár… Tart a magam
fajta azokkal, akiket legyűrtek. Pedig akik ma is a jövőt jelképezik. A „fönntartható fejlődés”t… (Már ha van ilyen.) Tájainkon majdnem egyedül.
Mert mit tud – tudott – a paraszt? Mit nem.
Eltartotta magát, családját, úgy, hogy közben nem termelt szemetet, és előállított annyit,
hogy az árából megvehesse azt az iparcikket, amire szüksége van. Gazdaságának terményeitermékei közt ott lehetnek az otthoni földolgozással előállított „házipari” cikkek: kenyér (és
kalácsféle, „péksütemény”), füstölt – sózott, főtt, sült ‒ disznóság, bor, sör, pálinka, üdítő,
befőtt, savanyúság… Hímzés, varrottas, szövet, fűszerszám (naná, majd antarktiszi piros
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paprika, canadai lencse!). Tanyája akár vendégfogadó is lehet; alul boros pince; mellette (golf
helyett) tekepályával. (Édes párom mezőföldi öregapja a két háború közt földet művel,
kocsmát, szatócsboltot, cipészetet működtet, hogy boldoguljon! S boldogul – míg a bolsik
mindent el nem szednek tőle, s évekre be nem zárják a veszprémi várbörtönbe némi
adóhátralék – a beszolgáltatás nem teljesítése ‒ miatt.)… Árutermelő parasztgazdaság s nem
szocialista vagy kapitalista nagyüzem.
Álom, álom. Mi máshol maga a vaskos való!!! Míg te golfozol – Ausztriában ‒, a
gazdasszony behajtja a hegyi legelőről a tehenét, hogy még meleg tejet tehessen vendégei elé,
frissítőül. Míg nálunk… Kiátkoznák a tökéletlenjei a tehenet a faluból! Mert hogy mi lesz a
lepénnyel. (Fiúk – netán lányok ‒, hölgyeim és uraim: el kell takarítani.) Hogy büdös? Attól
bió, nem?
Természetesen, egészségesen. Fintorgás nélkül.
Szóval: inkább a tönkrevert paraszttal tart – vállalva a kivetettséget ‒ a magunk fajta,
mintsem hogy a zsiványkirály janicsár csauszának jól fizetett tollnoka legyünk.
Szóval a „paraszt”… Mit adod itt a parasztot, amikor sosem voltál az!
Persze, hogy nem. Persze, hogy persze.
Őseid vére…: dolgozni vakulásig! Míg bírod… a kapát, a gyeplőt, a kaszát…, a zsákot.
A tollat.
Míg ki nem verték a kezünkből.
Hogyne azonosulnál velük!
Akikhez tartozol. Akiké vagy.
Így lett…, ami lett.
Vér vízzé?
Ahogy a víz sem vérré.
Legföljebb a bor. (Vérré.)
Megírtuk máshol. Magyar ember vagyok én! – húzta ki magát a szekerén ülve, s lovait
visszafogva hívta maga mellé (s mögé) a családjával apánkat, aki három kisgyermekével és
még mindig csinos asszonyával a mezőhegyesi majorvilágban élő testvéréhez poroszkált a
legközelebbi vasúti megállótól. Bele apróságaival a heves nyári napon irdatlan négy-öt
kilométeres távolságba.
Ő magyar ember.
...Ami valóban elég nevetséges. (Már liberall szemmel nézvén.)
Újgazda, aki korábban a ménesbirtok cselédje. Fogatos? Újra? A kolhoz visszavette, amit
adott a földosztással. Megint cseléd. Az állami gazdaság, vagy épp a téesz napszámosa.
Mégis.
Aki bizonyára megjárta a Don-kanyart.
Volt neki épp elég! Jutott belőle. Jutott a rosszból.
Hogy bármi történjék, megmaradjon magyar embernek.
Ha agyonverik is.
Se tágít.
Az a fajta, amelyik (mint az 1990-es új Mindent vissza! nyomán ismét a saját földjén
gazdálkodó tegnapi termelőszövetkezeti paraszt – fülünk hallatára – a kilencvenes években)
azt mondja: ha meghal, a visszakapott földjébe temessék! Ha nem lehet, legalább szórjanak
egy marokkal a földjéből a sírjába, rá a koporsójára! Abban akar nyugodni.
Nagybátyád is ilyen volt.
A sajátjában.
Valamennyi.
Annyi, ahány.
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Ha nem szereted annyira a munkád, meg munkád tárgyát, mint szerette a túl korán sírba
taszítatott magyar paraszt, semmit sem érsz.
Óvd… a hazád.
Ami a tiéd.
Ami abból maradt.
Hogy miért nehéz a parasztságot talpra állítani? Mert a világ urainak ma is nagyon ellenére
van a saját lábán megállni képes ember! Akárki. Aki nem kiszolgáltatott neki! Aki, ha úgy
hozza a sora, ha megszorul – mert magától, önként, jó kedvében miért tenné? – boldogul
egyedül is. Persze, a családjával, szomszédjaival, barátaival… Kisgazdaként, kisiparosként,
kiskereskedőként… (Íróként.)
Ami hogy lenne érdeke a Pénzvilágnak! Annál inkább a prolivá „süllyesztés”, fogyasztóvá
„emelés”… Ami hogy lenne ellentétes? Egy-ugyanaz. Ugyanannak a dolognak a két oldala.
Egyik, másik vége ugyanannak a sorsnak. Mondhatjuk: egy kutya! Mert a lényeg, hogy
kiszolgáltatott légy! Béres, cseléd, napszámos, gyári munkás (mezőgazdasági és ipari
proletár), bértollnok, adósrabszolga! Aki mindenben kiszolgáltatott, tőled függ az élete.
Kenyere, otthona, munkája, mindennapja. Nélküled levegőt sem vehet.
„A proletár fogyaszt, a polgár fölhalmoz.” Valójában a fogyasztói társadalom fogyasztószintre süllyesztett 90 %-a semmi több, mint fogyasztó proli. Fogyasztója annak, amit a
(világ-)nagypolgár kénye-kedve (erszénye igénye) szerint neki kínál. Eszi, nem eszi, ezt
kapja! Minőség? Egészség? A „fogyasztó” érdeke? Kit érdekel?
Tetszenek emlékezni a magyar Minimat mosógépre?! Előveszed a fészerből a
harmincegynéhány éve gyártott, ám egy ideje nem használt gépet, mert még mindig jobb,
megbízhatóbb, mint a most 100.000-ért vásárolt vadonatúj vadnyugati. Amit évente
cserélhetsz, míg meg nem unod, s elő nem veszed a régit. A Hajdúsági gyártmányát.
Aminek a gyártását azért kellett abbahagyni, mert még hogy versenyképes lett volna,
ezerszer jobb volt amannál? A (Távol-Keletről való?) napnyugatinál.
Jobb? Mitől jobb, ami jobb! Mert nem az számít, mi a jobb, hanem hogy mi a hasznosabb
a gyárnak. A gyárat pénzelő maffiának. Amit minél előbb eldobsz, hogy újat vegyél…
Fizetned sem kell. Legföljebb rámegy a kocsid, házad, családod, életed. És hányd el mielőbb.
Paraszt? „Paraszt”; itt már rég nem a parasztról van szó. Mióta? Amióta fölöslegessé vált –
n e k i k – a falu.
A falu… A szabad ember!
Na, ez nem kell nekik.
Sem itt, sem máshol.
A maga lábán megálló kispolgár – mert nevezzük néven, a megnyomorítóink által ezerszer
kinevetett, kigúnyolt, semmibe vett kispolgár ő… ‒ van ezek útjában. Nácik, komcsik, globik
(globálbuzernyákok) úttyában (s nem út-jában). Mert majd ő! Majd ő zsebre vágja a világot.
Minket. Parasztot, iparost; költőt, írót.
Ezúttal ennyit a „paraszt” sorsról.
Ha nem, hát nem.
…Az ő „szabadverseny”-ük!
Az erősebb kutya elve.
Az őserdő törvénye.
Az kell nekik! Ez az ő „demokráciá”-juk.
A „paraszt”… számít itt a legkevésbé. A legkevesebbet.
Mi magunk.
Semmi ámen; ne így legyen.
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Az 1990-es évek elején földrajztudósoktól hallottam (a képet magam is láttam), hogy az
amerikai légi fölvételeken tisztán látszik a magyar‒osztrák határ: a nyugati oldalon apró
parcellák, a keletin hatalmas táblák alkotnak egymástól alaposan eltérő kinézetű rendszert.
Nadrágszíjparcellák, apró kertek az osztrák oldalon, egybeszántott óriási búza-, kukorica-,
napraforgó- és repcetáblák a magyaroknál. A kettő olyan élesen elhatárolódik egymástól,
hogy véletlenül éppen érintkezésüknél húzódik a nevetséghatár… Anélkül, hogy a több száz –
ezer? – méter magasból készülő fényképeken látszódnának a Trianonban kiöntött határkövek.
A betonköveknél a két rendszer közti különbség. Emide mindent eltörölni igyekeztek,
amoda megőrizve megtartani a fejleszthetőt. Sikerült. Mindkettő.
Mit ad az Úr, rá húsz évre a helyzet változatlan. 2012-ben írja az Ausztriához került
Őrvidékünkről az egyik pesti napilap tudósítója: a határt átlépve a nagytáblás magyar ugart a
gondosan művelt, minden talpalatnyi földet mintaszerűen hasznosító „osztrák” kertek és
szántók láncolata váltja. S míg a mi falvainkban „fű és tuja nő a házi kiskertekben, itt minden
ház mögött ültetvényeket látni” – kisebb-nagyobb üvegházat, s persze háziállatot.
Jó két évtizedet (immár: hármat…) tékozoltunk el. Ennyit ért a mi rendszerváltozásunk a
parasztvilágot illetően. Hadd ne mondjuk, mit sem.
Durván tetszene mondani; de hiába finomítjuk, igazítunk, tennénk szalonképessé legalább
a megnevezését annak, amit itt tetszettek hagyni.
Az ország napkeleti jellegű kifosztását most a napnyugati jellegű rabigába döntés követi.
Persze a paraszttal együtt az iparosé, a kiskereskedőé, a gyári munkásé, a kistisztviselőé,
az értelmiségé…
Finom kis új világ, nem mondom!
„Paraszt”, „föld”, „jövendő”. Lenne, ha. Ha másképpen mennének a dolgok. Nem úgy,
ahogy ránk erőltetik ilyen-olyan rablók. A magyar közélet és tudomány és művészet
sztárjainak, celebjeinek s más kutyaütőinek (hogy ne mondjuk janicsárjainak) a
közreműködésével.
„Paraszt”… Ha a magunk fajta ezt a szót hallja, kezd kinyílni a zsebében a(z onnan már
rég elkommunizált) bugylibicska.
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Ötvenhat az irodalomban
Nincs ’56-os irodalom! Nem született regény a forradalomról… ‒ hallani tájékozatlan
olvasóktól, félrevezett politikusoktól, tudatosan félretájékoztató irodalmároktól. Mert, eme
állítással ellentétben, az ötvenhatos forradalom és szabadságharc a megtorlás évtizedei s az
azóta töretlen elhallgatás ellenére igenis megjelenik az irodalomban! Elsősorban a költészet
tudta eddig nagy erővel érzékeltetni, fölmutatni, megjeleníteni… a Forradalom hangulatát,
leglényegét. És Ötvenhat előzményeit, érzékeltetni, mitől vadult meg ennyire a nép, mi lökte a
milliókat az utcára, mekkora elkeseredés kellett ÖTVENHAThoz. De az elbeszélők is
csatlakoztak a forradalom irodalmi műben való érzékeltetőinek sorába.
Ötvenhat előzményeiről, az 1944/45-től addig történtekről valóban nem túl sok magyar
szépirodalmi mű szól. Nem túl sok, de épp elég! Csak ismernünk kellene őket. Mert a tudatos
elhallgatás, jól szervezett és mindenre kiterjedő elnyomás ellenére született annyi magyar
költemény, elbeszélés, kisregény és regény, hogy gyermekeink, unokáink megtudják, mi
történt velünk… Nagyszüleikkel, szüleikkel. A magyar nemzettel.
Nem túl sok, az is elsüllyesztve, mert az emlékezni nem szerető, a hatalmat 1990 után
ismét megragadó, illetve megragadni igyekvő álbaloldal mindent megtesz (a hallgató –
megfélemlített? ‒ nemzeti oldalnak köszönhetően megtehet) e művek semlegesítéséért: jól
fizetett irodalmáraik elhallgatják, feledésre ítélik, semmibe veszik, az irodalomtörténetből is
kiemelik-kitiltják a nekik nem tetsző, őket nem igazoló, a vörös zsarnokságról tisztán,
érthetően az igazságot fölmutató alkotásokat. Márai Sándor és Wass Albert az úgynevezett
rendszerváltozásig gyakorlatilag ismeretlen volt a magyar olvasóközönség előtt, hogy azóta
diadalmenetté váljon műveik hazai s külhoni megjelentetése! A diadalmenet nem a róluk szót
sem ejtő, őket semmibe vevő vezető irodalmi körök működését dicséri, éppen ellenkezőleg:
Wass főműve, A funtineli boszorkány című nagyregénye (két másik műve mellett) úgy került
be a minapi Nagy Könyv nevű – amúgy elég cirkuszi – vetélkedő legismertebb,
legkedveltebb, legtöbbre tartott magyar könyvei közé, hogy az igen tisztelt szakma egy szót
nem ejt róla (róluk) tankönyvben, irodalomtörténetben. Azaz az irodalmárok minden
igyekezete ellenére talált rá a magyar olvasó arra a regényre, amely a XX. század derekának
tán legjelentősebb magyar nagyepikai műve ‒ az olvasók százezrei, meg a magunkfajta, igaz,
nem túl nagy, ám gyarapodó számú tollforgató szerint. (A 2005-ös viadalon a legnépszerűbb
12 közé került „A funtineli”, és a legkedveltebb 50 közt van az Adjátok vissza a hegyeimet!,
meg a Kard és kasza ‒ a tankönyvíró, a kötelező és ajánlott iskolai olvasmányokat összeállító,
irodalomtörténész, műítész, lexikonszerkesztő „szakma” minden ellenkező igyekezete
ellenére.)
Az előzményeket, a forradalmat kiváltó okokat a legpontosabban, legteljesebben Illyés
Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeménye veszi sorra. A nagy mű a legsötétebb
elnyomás, a legaljasabb honi vörös önkényuralom csúcspontja táján, 1950-ben íródott, s
1956-ban, a forradalom napjaiban jelenhetett meg az Irodalmi Újságban. A pesti hetilapban
nem akármilyen írások társaságában láthatott napvilágot, s a lap majd minden sora kiáltás a
szabad Magyarországért.
Az „előzményekről” a kevéssé ismertek, a leginkább elhallgatottak közül például Garai
István, akinek 1948-as Mesekirály című békéscsabai verseskötete a rémuralom bíróságának
két év börtönt ért. Ez a Garai a bontakozó önkényt és a felföldi szülőhazáját újra megszálló
csehek és szlovákok emberiség – emberség és emberiesség ‒ elleni bűntetteit leleplező
csokornyi költeményéért jutalmaztatott a szegedi Csillagban eltöltendő évekkel. Derékba
törve egy tanárember és családja életét, megakasztva az induló költő pályáját annak elején.
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Garai e pár – az irodalomból örökre kitiltott ‒ verse nem lángelmei mű, de aki (gyanútlan
utódként) elolvassa őket, megérez valamit abból, ami 1956-ban az utcára kergette az
embereket. ’56-ban, amikor már elszakadt a cérna, tovább nem lehetett tűrni.
Illyés Egy mondata kitiltatott könyveinkből, hogy 1989/90 lázas napjaiban rendre
megjelenjen az anyaországi és a határon túl élő magyarság újjászülető sajtójában: a
szabadulást ígérő új demokrácia forradalmi lelkesedéssel induló lapjai tucatszám tették
címlapjukra az Egy mondat a zsarnokságról című káprázatos művet! E lapokban
kimondhattuk végre: elég volt.
ELÉG VOLT! Tán ez fejezte ki a legjobban ötvenhat hangulatát. Elég az elnyomásból,
kiszipolyozásunkból, megalázásunkból, nemzeti hagyományaink sárba tiprásából. Elég!
Ezt fogalmazódik meg ’56 verseiben.
Benjámin László Elesettek című költeménye is az Irodalmi Újság november 2-i számában
látott napvilágot – meg egy akkori falragaszon, amelyen Zelk Zoltán Feltámadása is ott
ragyog (kelt 1956 október 26-án, d.u….). Dutka Ákos Ember és magyar című költeménye
több lapban megjelent. Jobbágy Károly izgatott versekkel fejezte ki együttérzését és
egyetértését a forradalommal (Felkelt a nép…, A rádió mellett). Kiss Dénes is megszenvedett
Velünk, vagy ellenünk című művéért. Kónya Lajos (aki korábban Lenin szakálla címen
költött) A magyarokhoz című költeményében így ír:
…Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!..
A kolozsvári egyetemista Lászlóffy Aladár „véletlen” Pesten időzve éli át a nemzeti
forradalmat, s tör ki belőle Vasárnap hajnal című művében:
Most tankok tördelték ki a körúton a fákat.
Jó, ne legyenek fáink. Jók lesznek a barikádnak.
Nekimentek tankkal, omlott a kő, a háznak.
Jó, nem lesznek házaink. Jók lesznek barikádnak.
A feldőlt villamosok közé ágyúkat ásnak.
Jó, nem lesznek utcáink! Jók lesznek barikádnak.
Páncéltörővel esnek neki a babaágynak.
Golyósorozatok a testünkből lerágnak.
Jó, nem lesznek testeink. Jók lesznek barikádnak.
Mind barikádok leszünk rom-földünk szíve elé
S majd kaszás csontvázak állnak ránk
s védnek, vágnak… (Budapest, 1956. november 4-15.)
A forradalom idején itthon születő költeményekkel egy időben a nyugatra szakadt
magyarság írói is megszólaltak, e munkák közül a legkiemelkedőbb s legismertebb Márai
Sándor Mennyből az angyal című hátborzongató költeménye, amely az eltiport Magyar
Forradalom fájdalmas fölmagasztalása.
Az elbeszélők közül is sokan megszólaltak a forradalom napjaiban, valamennyi tanulságos
olvasmány, több (rövid) írásuk pedig máig hatóan adja vissza Ötvenhat lényegét. Ilyen
például Szabó Lőrinc Ima a jövőért, Féja Géza A Duna völgyében csoda történt című
jegyzete, a békéscsabai rádióban hangzott el, s lapban is megjelent, amely így zárult: Ide,
magyarok! Tamási Áron többször is jelentkezett mondandójával, talán legszebb ötvenhatos
írása a Magyar fohász. Örkény István, azon álmélkodva, hogy székesfővárosunk, az ő
sokszor ócsárolt szülőhelye milyen hősiesen szembeszáll a zsarnoksággal, Fohász
Budapestért című jegyzetét teszi közzé. Ebben Örkény így ír: …légy mindörökké olyan,
amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az
emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj
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meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Gérecz Attilába
utcai harc közben fojtotta a költői szabad szót a muszka páncélos. Déry Tibor írószövetségi
fölszólalásából idézünk: Nekünk magyar íróknak egyöntetűen az a véleményünk, hogy népünk
történelmének s benne a munkásmozgalomnak legnagyobb, legtisztább és legegységesebb
forradalma nyomatott el… Ötvenhatnak állít emléket Számadás című műve.
Külhoni – száműzetésben élő ‒ elbeszélőink közül megszólalt Wass Albert is, akinek
Magyar karácsony az égben című elbeszélése vérbefojtott szabadságharcunk mennyei
igazságtételét álmodja elénk.
E röpke szemle tán kellőképp bizonyítja, mennyire nem számított, kit tartanak
jobboldalinak, kit vesznek baloldali-számba! Magyarok voltunk valamennyien, magyarok és
demokraták, magyarok és szabadságpártiak. Magyarok.
Buda Ferenc börtönbe került ötvenhatos költeményei miatt ‒ ezek közt pl. a Tizenöthúszéves halottak, a Pesten esik a hó, a Rend címűek 2006-os kötetében, a Túl a falon ‒ Az én
ötvenhatom c. könyvében olvashatók. Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című verse
1956 egyik leggyújtóbb hangú költeménye, akkor és azóta jó néhányszor megjelent – 2001ben ezen a címen adták közre az 1956-os forradalom verseiből és gúnyirataiból válogató
kötetet.
„Ugyanezt” ábrázolják a később születő – irodalmárék és tejtestvér politikustársaik szerint
nem létező – művek.
Ágh István Októberi fogadalom című kötete 2006-ban az évfordulóra látott napvilágot, a
költő visszaemlékezései és a forradalmat idéző költeményei kaptak helyet a kitűnő
válogatásban. Ágh, mint többször elmondta s megírta, 1956 októberében átélte a Kossuth téri
vérengzést, a mellette állók közül többeket megöltek az ávéhások (zöldávós határőrök?)
golyói, így emlékei egyedülálló tanúvallomások a vörös rémuralom bűntetteiről. A költő az
Országház előtti sortűz után – keresztüllőve ‒ a Gellért szállóbeli alkalmi kórházba,
forradalmárgyógyhelyre került, hogy túlélje e z e k e t. Egyetemista társai közül (nyilván
véletlen) elsőként a minap ’56-os regényt író Balogh Elemér látogatta meg.
Balogh Elemér – a Csíksomlyói passió című, a Nemzeti Színházban förgeteges sikert
arató darab szerzője – 2006-ban a forradalom ötvenedik évfordulójára a Német László
Társaság által meghirdetett regénypályázat késztetésére írta meg a maga élményeit. (A könyv
2007-ben látott napvilágot.) A tanár úr című regény azoknak a valóban lánglelkű, tiszta szívű,
rendíthetetlenül nemzeti, demokrata, humanista szellemiségű magyar értelmiségieknek az
alakját idézi meg, akik a végsőkig kiszipolyozott, megalázott nemzet hívásának engedve
falujuk, városuk, megyéjük (kis hazájuk…) élére álltak. A helyi forradalmi tanácsok, nemzeti
bizottságok, munkástanácsok élén állva szervezték a pillanatok alatt széthulló – moszkovita
pecsovicsok által működtetett ‒ vörös Quisling-hatalom helyére az önszerveződésre akkor
még egy pillanat alatt kész magyarság új önigazgatását. Azokat a hősöket idézi, akik valóban
bármire készek voltak a Haza megmentéséért – lefogva a bosszúra kész (a gyilkos ávósokat
rövid úton elintézni készülő) kezet, fegyvertelenül a városra törő szovjet tankcsorda elé állva,
a kádári‒hruscsovi vérbíróság előtt az életet jelentő önfeladás helyett a vértanúságot is
vállalva. (Balogh Elemér, aki ’56-ban pesti egyetemista, a forradalomban való részvételéért
börtönbe kerül s kirúgják az egyetemről, a veszprémi gimnáziumban tanítványa az 1958-ban
kivégzett Brusznyai Árpádnak, A TANÁRnak, akinek a sorsa a regény hősének
megformálásakor hatással volt az íróra.)
Barcs János Kutyaugatás című ötvenhatos regénye 2008-ban lát napvilágot.
Benedikty (Horváth) Tamás Szuvenír című ötvenhatos regénye 1999-ben jelent meg. A
nagyregény szerzője 1965-ben egyetemistaként kerül börtönbe, másfél évet tölt rács mögött
„ellenforradalmi szervezkedés” miatt – nem akárhol, a szegedi Csillagban (erről szól
Szamurájok című regénye). Ötvenhatos munkájának hősét az oroszok kivégezték, ám az átlőtt
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fejű fiatal férfi csodák csodájára életben marad. Barátai bújtatják, gyógyítják, majd külföldre
menekítik. A kitűnő regény a Corvin-köz ruszki tankok ellen puszta kézzel is harcba szállni
merészkedő ifjú hőseinek állít emléket véres bajvívásuk, öldöklésközi vívódásaik, szíven lőtt
igazságkeresésük kíméletlenül őszinte ábrázolásával. Mint az író panaszolja: a Kertek 2000
nevű – azóta (érthető, hisz nem a zsarnokmentők táborából való) megszűnt – kiadó által
közreadott regényről a szakma szinte szót sem ejtett. Nem hogy a Piros‒Kék Zsarnokmentő
Szolgálat csatlós irodalmárhada nem hozta szóba, említené a világért sem sehol, venné
számba, amikor Ötvenhat Irodalmáról volna szó, a magyar hagyományok folytatását és
megújítását vállaló nemzeti demokrata szellemiséget valló műítészet is mélyen hallgat róla.
Az 50. évfordulóra megszületett Benedikty ötvenhatos regényének a színdarab változata, s
közreadatott a könyv második kiadása is, melyet újfent elhallgatnak azok, akiknek
elhallgattatni adatott megbízatás. 2008-ban „a rosszul agyonlőtt forradalmárról” szóló
nagyregény monodráma-átirata kerül Pesten színre.
A két kaposvári író, Csernák Árpád és Gerencsér Zsolt közösen írt regénye, a Felnőtté
tiporva (Pomáz, Kráter Műhely, 2003) a legfiatalabb hősi halott ötvenhatos forradalmároknak
– köztük a szinte gyermekként kivégzett Mansfeld Péternek – állít emléket.
Fekete Pál, a Békés Megyei Forradalmi Tanács elnöke épp hogy megúszta élve a
megtorlást: a vármegye komenistáinak követelése ellenére csak életfogytig tartó
tömlöcbüntetésre ítélte a pufajkás vérbíróság. A gyűlölt nép által Kis Kossuthnak becézett, a
pufajkások által holt biztosan halálos ítéletre váró Fekete Pálra válogatott kínzások, vadállati
kegyetlenséggel végrehajtott verések, megaláztatások vártak – egy életen át, mert a börtönből
szabadulva bányamunka, kubikolás, jobb esetben négermódra végzett műfordítás várta. A
magában (valószínűleg) írói álmokat dédelgető fiatal békéscsabai tanár végül is igazi irodalmi
művet tett az asztalra: Az utolsó szó jogán – Elsüllyedt világ – 1956, Békéscsaba című
munkája az emlékirat műfajban megszenvedett kivételes alkotás. Egyedülálló azért, mert
mindenki másnál hitelesebben, pontosabban, alaposabban írja le, hivatásos tollforgatóra
jellemző drámaisággal, mit kellett átélniük az ötvenhatos forradalmároknak. Vérfagyasztó
aprólékossággal (a gyilkosokat néven nevezve) azt illetően is, miként folyt, pufajkás-módra,
az embernyúzás Békéscsabán – és az egész hazában ‒ 1956/1957 fordulóján.
Ferdinandy Györgynek a forradalom 60. évfordulóján jelent meg Fekete karácsony című
regénye, amely a kétszázezer menekült szenvedéseit idézi föl.
Győrffy László az 50. évfordulóra írt regényt Őszi robbanás címen, s csodák csodájára
nyomban megjelent; hogy szakértőink fognak-e róla írni, más kérdés.
Karátson Gábor Ötvenhatos regény című műve 2005-ben jelent meg s meglehetős
visszhangot váltott ki. Ez a mű sem igazolja azt a hamis állítást, hogy Ötvenhatról nem
született nagyepikai mű. Sőt! A műbírálatokból kitetszik, hogy a kitűnő ötvenhatos regények
EGYIKE Karátson Gábor nagyszerű alkotása.
Kovács István A gyermekkor tündöklete című önéletrajzi regénye is Ötvenhatról szól. Az
író egy félárva kisfiú szemével láttatja 1956-ot és azokat az időket, amelyek a Forradalomhoz
vezettek. E mű a III. évezred elején lengyel és bolgár fordításban is megjelent, s a regényből
készülő (Budakeszi srácok című) film bemutatója az 50. évfordulón volt 2006-ban.
Lovász Pál (1896-1975) pécsi költő ötvenhatban írt költeményeit a forradalom ötvenedik
évfordulóján jelentethették meg. A Mecseki rapszódia című, 46 költeményből álló csokréta
rejtegetett kéziratára a szerző ezt írta: „Selejt. Nem a nyilvánosságnak szánt anyag. Halálom
után megsemmisítendő”. A család nem nyúlt hozzá, s hogy fél évszázad után előkerült, a
rövid költeményeknek köszönhetően rácsodálkozhatunk az előbb lázba, majd vérbe borulő
Mecsek hőseire. Hogy milyen körülmények közt születhettek e kis remekművek, 1955-ös
följegyzése sejteti: „Verseimet titokban, félelmek között írtam. Senkinek, sem ismerősnek,
sem jóbarátnak, rokonnak meg nem mutattam, nehogy bajba sodorjak valakit. Legtöbbször
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éjjel, sötétben, tapogatva, kuszán rovom a sorokat. A házban, ahol lakom, az ÁVÓ
megbízottai, besúgói is laknak. Minden csöngetés ijedelmet kelt bennem. S ha éjjel autó áll
meg a ház előtt: félelmem rettegéssé fajul. A félelem betege lettem”. Hogy ötvenhatban
valamennyire fölszabaduljon, majd rögtön újra eloltsa a villanyt, ha róni kezdi a mecsekiek
szabadságharcáról szóló sorokat. (E megemlékezés írójának akkor dobban a legnagyobbat a
szíve, amikor ezt olvassa az Eldőlt a harc című költeményben: „…Miskolc, Tarján, Csaba
kőterein / fölcsattan, ront a tusázó erő…”. Csaba: szülővárosunk, ahol – azon a sötét hajnalon
‒ magunk is hallhattuk, miként csattan föl e város kőtere, melyet tankhorda tapos.)
Nagy Gáspár egy sor ötvenhattal foglalkozó költeményt tett az asztalra, kettő közülük
akkora sikert aratott, hogy a magát puha diktatúrának becéző kádári zsarnokság szellemi
fogmegdjai betiltották a közreadó folyóiratokat. A szerzőt kirúgatták állásából (az egyre
nyugtalanabb, s az „elvtársak” nem kis rémületére az elégedetlenség élére álló írószövetség
vezetéséből kellett távoznia), „veszedelmes” költeményei pedig csak a megmentett
lappéldányoknak köszönhetően járhattak kézről kézre – hozzájárulva az ellenállás
terebélyesedéséhez, a köz bátorságának fokozódásához. Öröknyár: elmúltam 9 éves című,
Nagy Imre (a költeménybeli NI) gyilkosainak néven nevezésére buzdító verse az Új Forrás
1968 októberi számában látott először nyomdafestéket – NI kivégzésének 10. évében, a
forradalom kitörésének 12. évfordulóján. Kellőképpen berezeltek az elvtársak a pesti
kommunában, csúnyán meghurcolták mind a szerzőt, mind a közreadásban vétlen, ám párttag,
tehát mindenképpen lúdas (hisz nem elég éber) szerkesztőjét, Sárándi Józsefet. Hogy Nagy
Gáspárt – és a hozzá hasonló szelíd forradalmárokat ‒ nem lehet megtörni, képesztette el a
világot: 1986 nyárelején a Tiszatáj adta közre A fiú naplójából című újabb zsarnokölő költői
sorait – a lap szerkesztőit világgá zavarták, ám Nagy Gáspár mellé akkorra már annyian
álltak, hogy a végkifejlet kezdett mutatkozni. 2006-ban 1956 fénylő arcai címmel Püskinél
látott napvilágot a forradalmárokat megidéző új műve.
E sorok rovójának Kazal című – áldokumentarista, valójában a népi epika „igaz történet”eihez hasonló, az író által előállított elemekből építkező, és a ragasztás (Páskándit idézve:
kollázs) megoldást választó – regénye a PARASZT ÖTVENHAT, az alföldi falu és kisváros
forradalmának fölmutatására vállalkozik. A nemzeti polgárság szellemiségét bátran vállaló Új
Magyarország című országos napilap 1991-ben, indulásától 76 folytatásban közölte, s az
októberi forradalom az évi fordulójára a Tevan Kiadó megjelentette. A lapban vagy százezer
példányban látott napvilágot. A Kazal a magyar falu 1944/45 utáni szétverésével kezdődő, s
az ötvenhatos „parasztlázadás”-sal végződő időszakkal foglalkozik. Föltehető bűne nem a
„dokumentarizmus”, a népi elbeszélő modor és a „ragasztás”, hisz ezeket a napnyugati
„műveltebb világ” több nemzeti irodalma, mi több, a világirodalom is jól ismeri, sokkal
inkább a szemlélete: az egyértelmű állásfoglalás a kifosztott parasztság mellett, s a népnyúzó
„kommunizmus” félreérthetetlen elutasítása. Az a valóságos dráma, amelyben részeltetett a
Nagy Magyar Alföld népe a szovjet megszállásnak és a megszállókat kiszolgáló
pecsovicsoknak köszönhetően… Hogy a szakmabeliek (nem ismervén a XX. század
világirodalmát) azonnal rávágják: ez dokumentumregény! Nem tudván, mondjuk, Dos Passos
A 42. szélességi fokáról, Cela Méhkasáról… (bocsánat, a szakmáról) semmit. Hogy e szerző
2016-ban megjelentesse ötvenhatos drámáját is, az Álompuszta című szomorújátékot, amely a
parasztság kifosztását és vérbe fojtott lázadását álmodja színpadra.
Sebő József Moirák című szomorújátékát 2008 januárjában mutatta be a veszprémi
Pannon Várszínház a főszereplő Brusznyai Árpád pesti akasztásának 50. évfordulóján. A
Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács gimnáziumi tanárból lett elnökének sorsát
színdarabba sűrítő mű a bugris és hataloméhes, bosszúvágyó ávósok/ügyészek/pártmunkások,
a legkülönbözőbb okokból fölkelt, majd földre tiport nép, s a tudósjelölt (Homérosz-kutató)
tiszta lelkű forradalmár tanár életre-halálra menő viaskodását állítja elénk. Hátborzongatóan
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gyönyörű, a nézőt megríkató – mert megrázó (hogy a műveltebbek is értsék: katartikus) erejű
‒ mű. Kár, hogy a pesti Nemzeti egyhamar be nem mutatja – mondjuk a Corvin köz lépcsein.
Simai Mihály 1956-ban kezdő tanárként békéscsabai általános iskolában tanított, így ő a
viharsarki megyeszékhelyen élte át ezeket a napokat. A helyi forradalmi sajtóban november 3án jelent meg Költő, most kell szólanod című költeménye, amiért később felelnie kellett. Hogy
2016-ban közreadhassa Töredék ’56 novemberéből (Fekete Pálnak) című versét, amelyben a
forradalom – ruszki tankok elé álló ‒ csabai vezetőjének önfeláldozó szereplését eleveníti föl.
S hogy mit jelentett neki ötvenhat, miként élte át a forradalmat, szegedi lapban 1991.
november 4-én megjelent Angyalsírás című írásában vallja meg… szívhez szólóan. „…A
jaminai gyár falán fehérbetűs fölirat: HAZUDIK A RÁDIÓ ‒ KÁDÁR JANÓ ÁRULÓ!
Elmégy mellette, megmosolygod a ’Janót’ ‒ ezt csak itt, Csabaországban ragaszthatták a
Simonffy András Rozsda ősze („Fiamnak, Balázsnak” íródván) visszaemlékezés ’56-ra s
az oda vezető útra, 1990-ban került forgalomba. Simonffy együtt volt apjával a Kossuth téren,
amikor a Himnuszt éneklők közé lőttek az ávósok: akit értek, halomra gyilkolták. Ágh (Nagy
Istvánként) nem úszta meg szárazon – azt mondja, akkor értette meg, mi az, hogy valaki fűbe
harap ‒, Simonffy sértetlenül került ki a bajból… vállán a mellette cafatokká lőtt nő harisnyás
lábfejével. Megúszták; volt mit átadnia a fiának! (1956-ban Himnuszt éneklők közé lőni?
2006-ban nemzeti zászlót lobogtatók szemét kiverni.) (2056-ban mi következik?)
Szakonyi Károly Bolond madár című regénye a rendszerváltozás előtti pillanatban, a
vörös terrorfiúk lapátra helyezésére készülő hangulatban látott napvilágot – tán emiatt nem
emlékszik rá szinte senki. („Nincs ötvenhatos regény!” – sopánkodott ünnepi beszédében
nemrég egy „polgári” „ellenzéki” „politikusasszony”. Nyilván nem, mert végigolvasta a
kortárs magyar elbeszélő-irodalmat, hanem mert a körülötte tébláboló – az ide-odaállástól
már-már a helyét sem lelő ‒ irodalmár képzettségű és kinézetű szakértők ezt súgták a fülébe,
tették elé a cetlire az irkalapra rótt hamisságot.) Szakonyi kitűnő regénye az 1956-ban ereje
teljében lévő legifjabb magyar nemzedék legjavának a drámáját ábrázolja mesteri kézzel,
finom érzékenységgel, a tragédia csöndes, ám annál hitelesebb érzékeltetésével. A főhőst a
pesti utcán – Piros a vér… ‒ ruszki tank géppuskása lekaszabolja, hogy legyen kiért küzdenie
barátnak, orvosnak. Szakonyi Nietzsche- idézetet tett műve élére: „Mondd: merre szállsz /a tél
elől, bolond madár?!”; hősünk szerelme – madárként, a tél elől? – Nyugatra hagyja magát
sodortatni... Az irodalmár szaksajtó nem vesz róla tudomást – ahogy a többi létező, valóságos,
könyvként bármikor átlapozható‒olvasható‒tanulmányozható ötvenhatos magyar regényről
sem.
Szepesi Attila 56 vers című kötete 2016-ban, nem sokkal a költő halála előtt látott
napvilágot. A prózaversek a pesti utca hőseinek állítanak emléket – mint Ferdinandy György
írja, megrendítő erővel.
Szilágyi Andor A világtalan szemtanú című ötvenhatos regényét 1989-ben adta ki a
Kráter, az ebből írt, Böllérénekek c. drámát 1998-ban Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház
mutatta be („véletlenül” nem valamelyik pesti magyar társulat!), a 2006-os félévszázados
fordulóra pedig film készül belőle. Túl sokat erről a műről sem tud a nagyközönség.
Szőts Géza szintén az 50. évfordulóra jelentkezik ötvenhatos munkájával. Liberté ’56
című műve (filmforgatókönyv kötetben, drámai mű ‒ a Debreceni Csokonai Színházban ‒, és
a hajdúságiak e mű nyomán készülő mozija) hangulatát nyilván jól visszaadja egy betét, a
Kádár János dala című költemény, amely így kezdődik: A sárgaborsó-főzelék? / a sör nem
volt talán elég? – s így végződik: Akasztófámon együtt lóg majd / az Úristen s a csőcselék. /
Mert lesújt rájuk / prrrrrrrroletár öklöm!
E vers persze már jelzi azt a hangulatváltozást, amely az ország szabad lelkű népére
jellemző a székesfővárost illetően. 1956-ban valóban a nemzetet képviselte Pest – ami,
érdekes módon, a pesti értelmiség javát is meglepte: Örkény István Fohász Budapestért című
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„egyperces” jegyzetében rácsodálkozik az általa sem túl sokra becsült pestiségre! Lám,
rácáfoltak bizalmatlanságára, rossz tapasztalataira a tankokkal szembeszálló pesti fiúk és pesti
leányok! PEST.
S még hányan írtak ötvenhatról, a magyar paraszt, a magyar vidék megnyomorításáról és
ellenállásáról… hitelesen! Alig ismertek, névtelenek. Maguknak, „magukban beszéltek”?...
Hogy néha – megint a „véletlennek” köszönhetően – mégiscsak elénk kerüljön mindebből
valami. Mint Balogh Károly szalmakazalban született költeményei, amelyeket a forradalom
leverése után írt 1957-1963 közt Csonka-Biharban, okányi disznóólhoz kapaszkodó kazalbeli
búvóhelyén. Hová azért rejtőzött, mert tűvé tették érte a sarkadi forradalomban viselt dolgai
miatt a pufajkások. (Az Írni, Csabán című viharsarki könyvünk emeli ki őt az
ismeretlenségből.)
A sort – legközelebb – biztosan folytathatjuk… (A forradalomról ’56-ban és később
született további művek Alexa Károly évfordulós dolgozatában: Életünk, 2006/10. sz.)
Hogy a külföld miként értékelt? Keleten, nyugaton egyaránt megrendítette a gondolkodó
embereket a Magyar Ötvenhat, s az írók legjava meg is fogalmazta, mit érez – ahogy tette
1848-ban például Heine ‒, ha azt a szót hallja, „magyar”. Albert Camus A magyarok vére
című írásában így szólott volt: …És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz,
hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge,
kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az
ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.
Hogy (előbb, akkor, meg utóbb) milyen világban adatott számunkra élni, álljon itt néhány
koronatanú főkolompos ellenünk fogalmazott vádiratából pár szókimondó szó.
Hogy mondta 1956 végén Marosán György? „Mi nem tréfálunk, amikor azt mondjuk,
hogy proletárdiktatúra államrendszerre van (szükség) Magyarországon – mi azt mondtuk
Rákosi egyik művének vitájánál, hogy Magyarországon nem volt proletárdiktatúra, mert a
proletárdiktatúra egyik feladata fizikailag megsemmisíteni az ellenséget, értsük meg,
fizikailag megsemmisíteni. Rákosi ezt elmulasztotta, nem tette meg. Elvtársak, ránk hárul ez a
feladat, hogy amíg 1945-46-ban nem csináltunk meg, azt 1957-58-ban fizikailag kell
elvégezni.” Ennek „előzménye” Lenin üzenete 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság
vezetőihez: „Lőjétek agyon a szociáldemokratákat és a kispolgárokat. A kommunisták nem
hagyatkozhatnak a burzsoá törvényességre.”
Szomorú, de igaz: nem egyszer gyilkosaink (s vérszerinti és szellemi hozzátartozóik)
förmednek ma ránk: Miért hallgattatok? Mért nem írtátok meg? Akkor! Ti is épp olyan
bűnösök vagytok, mint akik mindezt tiltották…
Álljunk ki Ötvenhatról szóló költeményeinkkel, elbeszéléseinkkel, regényeinkkel,
színdarabjainkkal!… Ha hiszik, ha nem: itthon jó darabig nem lehetett. Hogy amikor
fölcsillanjon valami reménysugár, talán mégis megéljük, netán mégis megérhetjük a
rémuralom bukását, elővegyük titokban elkövetett – évtizedekig rejtegetett ‒ (ötvenhatos)
írásainkat, avagy nekilássunk emlékeink, élményeink, érzéseink, tapasztalataink, tanúságunk
műben való megörökítésének.
Nem késtünk el. A pontos, hiteles, egyszerre mélybe merülő s égre tekintő – s kellő
írói‒költői tehetséggel megalkotott ‒ írás örökre megőrzi frissességét, újdonságát, igazságát.
Csak: vegyük észre, vegyük kézbe, jussunk hozzájuk! Adjuk gyermekeink kezébe.
…Az ELÉG VOLT ma, 2000-valahányban is sokakból kitör. Mert valami, változatlanul,
nincs rendben.
„Ötvenhat”. „Szabadság”. „Irodalom”.
Persze, az életünk.

54

Októberi napló
(a pesti fiúk Gyurcsány, takarodj! nótájára)
Vasárnap este az almádi Pannóniában sokunk torka elszorul a veszprémi Pannon Várszínház
ötvenhatos emlékműsorától, mely (jelképeivel) érzékeltet valamit a kommunista
zsarnokságból, valamennyiünk szabadulásvágyából, a Szabad Magyarország ötven évvel
ezelőtti lemészárlásából.
Hétfőn reggel irány Pest, az Írószövetség ünnepi közgyűlése.
A zalaegerszegi buszon az idősebbek hangosan szidják Gyurcsányékat: maguk is
bevallják, hogy lopnak, csalnak, hazudnak! Középkorú férfi, előtte két kisgyermeke ül, még
hogy szívja a fogát: „Meddig kell még ezt hallgatnunk”?! Meddig, meddig.
A pilóta megjegyzi: kérdés, hogy este vissza tud-e jönni, mert a Kossuth-tér tegnap esti
kiürítése miatt a gazdák bejelentették, körbezárják a fővárost.
Az írószövetségi ünnepségig van egy kis időd, emlékútra vetemedsz.
Corvin köz, melynek a szomszédságában, a körúton szemben kellemes napokat töltöttél
Öcsiéknél, apád háborús barátjánál, ahol vidéki suhancként az ’56-os harcokat átélő pesti
cimborád élményeivel szembesülhettél.
Apád is járt erre ötvenhatban, zsinóros bundájában óvakodott végig a pesti utcákon… a
Békéscsabai Fodrász és Fényképész Ktsz munkástanácsának elnökeként? Magánemberként?
Valamit be kellett szerezni… családnak, szövetkezetnek? Vagy hogy előkészítse Amerikába
szökésünket? Először fiatal férfiként Konstancából ment volna világgá, hogy emberhez méltó
módon élhessen (idehaza iparos segédként semmi esélye nem volt saját üzlet nyitására),
másodjára 1956-ban indult volna, velünk, feleségével, három gyermekével, ám édesanyánk
semmi kincsért el nem hagyta volna édes-nyomorult hazánkat… (Volt mit tanulni apánktól;
anyánktól az iskolában tanult Szózat előtt azt is, amit Vörösmarty így ír körül: Itt élnek,
halnod kell.)
Corvin köz, VIII. kerület, Józsefváros, az Üllői út és a Ferenc körút sarka, átellenben a
Mária Terézia (Kilián) – Maléter – kaszárnyával. A Kilián tövében – ünnepmentes ‒
hajléktalanfészek; Hajléktalan-Magyarország; Magyarország, kilakoltatva.
Apádék hol így, hol úgy hívták.
A mozi falán körben a hősök, hősi halottak emléktáblái. „…Kócos, Pufi, Kéksapka és a
többi névtelen hősnek, akik meghaltak, de előbb megfizettek érte! Corvinista bajtársaitok.”
Naponta fölgyújtottak néhány tankot. A moziban reggeltől estig ötvenhatos filmek. A mozi
előtt, a közben: ünnepély ünnepélyt követ napestig. Ki-ki csapata – egysége – (szervezete)
képviseletében. Külön, külön.
Azt mondják, akkor sem volt egység a Corvin közben, a Práter utcában, a Kisfaludy
utcában.
Ki-ki a maga szakállára – a szabadságért?
A Kisfaludy utcában 1956-os mintájú, magyar címeres ruszki tank, a ruszkiktól
zsákmányolt, vagy a mieinktől kapott páncéltörő ágyúk, miegyebek. Mindaz, amivel meg
lehetett állítani a Corvin köznél az Üllő, avagy Buda felől közelítő páncélosokat.
A Kossuth-címeres tankon csapat fölkokárdázott, föllobogózott, fölkarszalagozott
gyermek. Játszanak. Alattuk boldogan – arcukon nem kis megilletődöttséggel ‒ fényképező
szüleik.
Szabadság.
Szabadság, szerelem. Jövendő.
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Magyar élet.
Könny.
Vér.
2006. október 23.
Pest.
Ünnep, emlékezés.
A Corvin köz sarkán – végig a Belváros utcasarkain – rendőrök téblábolnak.
Bocskay ruhás öreg harcos a Corvin közi emlékezők közt. Fekete öltönyös cigány férfi
karszalaggal – meggyötört (Amerikát látott?) arcán könnycsepp gördül végig az Isten áldd
meg a magyart alatt. Hány ruszki tankot lőtt ki egymaga, hogy bizonyítsa: nem akármilyen
magyar ő is?!
A legjava.
A legjava örök semmibe vett.
A Corvin közben végre szabad lehetett.
A Szabadság Krónika című évfordulós kormányzati kiadványt, szintén kormányzati
Forradalmi kalauzt, lyukas nemzetiszín karszalagot, lyukas zászlócskát osztogatnak fiatalok.
Ha az Írószövetségben meglátják a karomon ezt a Corvin közi karszalagot…
Leleplezem magam a leskelődő – ránk váró – zsandárok előtt?
Ha ennyi mersz sincs az emberben, megette a fene.
A körúton motoros csapat dübörög végig motoros zsandárkísérettel. „V”-t mutatsz nekik.
Győzelem.
Még egy…
…Oroszt lőni? Zsarnokot pusztítani? Corvin! Magyar fiúk. Magyar s orosz egybefolyó
vére.
Pongrátz Gergely csapata, Bajúszé.
Az Oktogonnál, az Oktogontól a Vörösmarty utcáig ünnepi – Demszky-i‒Gyurcsány-i –
élőkép Ötvenhatról. Ötvenhatot idézve, időzésre buzdítva e helyt (a Nyilasházból lett
Vörösház előtt, igen, az Andrássy 60-nál). Megteszi. (Megtenné.)
Valamelyest.
Csak, kicsit, művi.
Mintha-Ötvenhat.
Majdnem-Ötvenhat.
Szinte-Ötvenhat.
Színi-Ötvenhat.
Már-már.
Az Írószövetségben szolíd emlékezés azokra az elődökre, akik mindent megtettek a nép
fölvilágosításáért. Azokra, akik népük – persze, népünk – élére álltak. A lázadók legelejére.
Zászlót emelni. Zászlót kiemelni a sutból, fölemelni a porból. Zászlónak merni állni. Illyés
Gyula – aki politizálni mert, zsarnokságot ostorozni ‒, Veres Péter – aki kiállt a nép elé a Bem
szobornál ‒, Gérecz Attila – golyót fogni, golyót okádni, golyót nyelni: valóban MINDENT A
HAZÁÉRT ‒, annyi tiszta magyar író! A piszkot örökre magukon felejtő akárkik mellett.
Vajh, ma ki, hogy? Minek?
NE POLITIZÁLJ – okít a volt komcsi cenzor, a volt komcsi cenzort kiszolgáló
szalonpolgár, szalonparaszt, szalonmunkás (író, szerkesztő, műítész, tanár, miegyéb). Ne.
Ne, nehogy már.
Corvin közi lyukas karszalaggal e szalonban emlékezők közt: persze hogy szemet szúrsz.
Már-már furcsán érzed magad.
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„Nemzetőrnek álltál?”
Minek, ha nem annak.
„Ha ezzel a karszalaggal mész, elsőnek téged fognak meggumibotozni a rendőrök!”
Míg mi itt ülésezünk, a pesti utcán ki tudja.
„Mit láttál a Corvin közben? Most mondta a rádió: tízezer tüntető tart a Corvin köznek!”
Ajaj.
Épp a legjobb helyre.
„A körúton vagy harminc fáradt tüntetőre úgy rontottak a rendőrök, mintha
veszélyeztetnék a Népköztársaságot!”
Puff neki.
Irodalom.
Astoria, délután. Igyekszel, hogy még elérd: délután négy.
A Blahától hömpölyög a nép. Ugyanoda.
Az Asztóriánál beállsz az útkereszteződés legközepébe, a villamossínekre.
Jobbra tőled BALATONFÜRED, körben az egész ország. Fejed tetejére lóg a hajdúsági
magyar ember jókora táblája, amelyen A MILLIÁRDOSSÁ LETT TOLVAJOKBÓL LETT
POLITIKUSOK ellen ágál. Hangfalak, vetítővásznak, embertömeg. Mind társadalmilag, mind
az életkort, mind a nemet illetően vegyes a nagygyűlésen résztvevők összetétele.
Szélsőjobboldali szélsőségesek… Újnácik… Radikális jobboldaliak… Demokráciaellenes
elemek…
Nemzetiszín lobogók, Árpád-sávosak. Vörös‒fehér, vörös‒ezüst csíkos Árpád-sávosak: a
nyilaskereszttől megtisztítva! Ahogy háromszínű lobogónk a sztalini‒rákosii kolhozállamcímertől!
Ha az egyik megtisztult a piszokfolt eltávolításával, a másik miért nem, elvtársak?
Polgártársak.
Ha egyáltalán.
Szónokok. Költemények. Persze, a MONDAT. Az az Egy mondat…, amely úgy ül e mái
gyönyörű világra.
Jobb felől, a Deák tér irányából meglepő üzenet: a Bajcsy-Zsilinszkyn vízágyúval,
füstgránáttal lövik a tüntetőket!
Szól a szónok, szól a zene, ének; amarról kusza hírek. Nyomtatott cédula jár körbe:
LŐNEK! S néhány férfi azzal van elfoglalva, hogyan csábíthatja el a tömeget a
rendőrtámadás irányába. UTÁNA TI IS GYERTEK!
Az emberek lesnek.
Ünnepelnek! ÜNNEP! Ünnep ez a nap. Nekünk. A gyönyörű nap. Hogy süt. Reánk.
Szabadok vagyunk.
Szabad-e, s ha igen, mennyire.
Hallgatod, aztán mégsem. Annyira nem. Amennyire kellene? Lehetne?
Hogy lehetne.
Utolsó vonatod hat után pár perccel indul a Déliből. Ötkor indulnod kell, ha át akarsz
vergődni a tömegen. A ki tudja, min. Hisz épp arra, a Deákra kell tartanod a mélyvasúti
megállóhoz.
A Deák téren meglepődsz. Már valamivel előbb, a kiskörúton baktatva kaphatod föl a fejed:
mintha füst kavarogna a Bajcsy-Zsilinszky felől a térre.
Füst. Tehát mégis lőnek?
A kiskörúton – a Filmmúzeumon túl valamivel (a Károly körúton) – gránáthüvelyt két
kezében tartó izgatott férfi igyekszik fölvilágosítani az ünneplőket, mi történik innen pár száz
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méterre. Vajon eljut-e a szónoki emelvényig, szót kap-e? Megtudja-e a tömeg, mi vár rá, ha
időben nem tágul?
Ünnep. Ünneplők. Ünnepi politikai nagygyűlés közönsége. A szónoklatokkal már
elégedetlenek: látszik némelyeken, mások meg is fogalmazzák.
A „radikális” – aki torkig van a tolvaj kommunista nagypolgárságot szolgáló állammal –
legyint: Egy hónapja beszélnek!... ELÉG VOLT! – és siet tovább a Deák tér felé. Ahol tán.
Lassan haladsz, jó, hogy időben indultál. Még meg sem kezdődött az Orbán-beszéd. Valaki
énekel, amikor már látod, ennek a fele sem tréfa.
Az Erzsébet tér végében, már túl, innen a Bajcsy-torkolaton (ha jól látod):
fölpáncélozott‒pajzsozott‒bukósisakozott rendőrök sorfalában vízágyú, füstbombavető ágyú
(könnygázgránátvető), meg ki tudja, mi az Isten haragja. Farkasszemet néznek a haragos –
dühöngő, kiabáló, hadonászó ‒ tüntetőkkel.
Ropogni kezd bal felől: az Erzsébet tér társasgépkocsi-indóház felőli oldalán sorra
robbannak a füstbombák. A haragos tüntetők az út közepén, amoda csak érdeklődők, épp arra
tartók, hazafelé igyekvők, ünneplésükben megzavartak. Nem a tüntetőket, a népet lövik!
Hogy megijesszenek, elijesszenek bennünket. A nép – való igaz, célt ér a támadás ‒
szétszalad. Szétugranak előbb az Erzsébet tér, majd a Deák tér megtámadott (meggránátozott)
részén tanyázók. Hogy a haragos tüntetők kórusa az út közepén fölzendüljön: GYURCSÁNY,
TAKARODJ! Kotrás, pápai futóbolond.
A könnygáz már akkor marni kezdi a szemed, amikor a Madách térnél vagy. Minél
közelébb érsz, annál elviselhetetlenebb. Ezek tényleg lőnek.
ÁVÉHÁ! ÁVÉHÁ! ‒ zúg a tüntető had, most már vele tart a tömeg. Az addig békés nép
is.
ÁVÉHÁ.
„Gyurcsány Apró Ávósai” lőnek.
Mintha a népet lőnék! Nem a vaduló tüntetőket, nem, a népet. Bárkire rádufláznak, aki a
téren van.
Szól a hangszóró, mond valamit, de az sem érti, akinek a nyakába pillanat múlva hullik az
áldás. Átok.
ÁVÓ.
Mintha szándékosan a népet lőnék.
És nyomják a Zsilinszky felől a Kálvin térnek. (Közben, mintha, ott se lenne a
többszázezer fideszessel az Asztória.)
Ünneplő: ünnepelne. Békés tüntető: szólna, ha szabadna. Haragos tüntető: zendülésre kész.
Ezeknek – úgy fest! – egyre megy.
HAZAÁRULÓK! HAZAÁRULÓK!
Az a szarzsák nem tudja lenyelni, hogy az egész ország – az ország jobbik fele, lassan
kétharmada ‒ ellene van. Bárhova megy, bármerre néz, ellene tüntetnek! ELKÚRTAD!
Ad ő nekünk. Ő, meg rendőrsége.
Hopp! – húzod össze magad, kezdesz el futni magad is! Előbb csak a Deák tér közepén
pukkannak a bűzbombák – paprikagránát, marja a szemed kegyetlen! ‒, aztán, hogy fölkötöd
a nyúlcipőt, meg egyébként is, fél hat, lassan indulnod kell, vár a vonat, a Mélyvasút
mozgólépcsőjét befogadó indóház kapuja felé veszed az irányt. Mi tagadás, futásra veszed a
figurát, amikor ott, ahol a futás megkezdése előtt másfél pillanattal (az előbb) álltál, immár
három méterrel mögötted robban a gránát.
Okádja a mérget, tüzel, mígnem pesti bakancsos vagány csap rá: talpával eltiporja,
elhallgattatja, megöli!
Taps. Pest tapsol.
Szűzanyám, ezek komolyan gondolják! Ránk lőnek.
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Azokra, akiknek eddig eszük ágában sem volt tüntetni e piszkos banda ellen.
Pesti srác volt, vidéki fiú?
Hogyne, a söpredék.
Mely söpredékre ‒ tájékoztat babád a zsebcserregőn – színes vizet szórnak, hogy
megjelöljenek. A vízágyú valóban zöld, kék sugarat lövell felénk. Színező-víz a nyakunkba.
Amoda meg már gumilövedék vakít, roncsol, tarol.
MUNKÁS HATALOM! MUNKÁS HATALOM.
Le, le a mélybe, futás a Délibe!
HAZAÁRULÓK!
Az volt, az is maradt.
A Deák-téren ávósok lövik a népet! – tájékoztatják a mozgólépcsőn lefelé haladók a fölfelé
igyekvő elképedőket. (Az, errefelé, a legkevésbé elképesztő, hogy 2006. október 23-án a
mozgólépcső faláról Moldova „könyvének” piszkos Kádár-képe mered rád; mert hogy
ezeknek semmi sem drága.)
Ha eltalál, hát eltalál, mért voltál ott?
Miért laksz itt. Menj tovább!
Levédia után a Kárpátok közül ki tudja merre, merre visz a végzet.
„Gyurcsány Ávós Aprói”.
Marja a szemed. Ne dörzsöld.
Ha húszéves lennél.
Nem, hatvankét és fél. Meg hát: megy a vonat.
Ötven esztendeje! Bírta a lábad (tizenkét és fél évesen).
Amúgy.
ÖTVEN ÉV.
Ötvenedik forduló.
Lőnek? Nem akarja az ember elhinni. Még mindig a szemed dörgölöd. Persze, a paprika.
Valami marja. Csak nem a „demokrácia”?
Azt mondják, ők a demokraták. Jó kis néppártiak! Belelőnek a népbe, ha az nem úgy
gondolja, ahogy szeretnék. Másképp meri látni. Mi több, ki is mondja. Jaj, kiáll vele a gátra.
Persze, amikor maoistaként ugattak Pest mai urai, más volt! Más; ugyanaz, mert akkor is a
vörös lobogó alatt a piros‒fehér‒zöld ellen.
DE MOCSOK EGY DEMOKRÁCIA!
Sorfal, gépkocsik, zsandárok. Még nem mozdulnak, csak lőnek. Szemben velük zászlósan
pesti, meg vidéki magyarok. „Zászlóba öltözötten”: kézben, karon, mellen, egész testen a
piros‒fehér‒zöld.
Miért zavarja őket?
Pest! Szabad lesz-e valaha? Szabadok leszünk-e egyszer?
PEST.
Pesten megint ránk lőttek.
ÁVÉHÁ!
Valamikor bírtam torokkal.
Nem állunk meg félúton, / Gyurcsány banda pucoljon!
„Szélsőjobboldaliak”… Akár 50 esztendeje épp e szent napon Gerő.
Helikopter köröz fölöttünk (az Astória előtti nagygyűlés óta). Ránk vadászik.
PIROS‒KÉK SÖPREDÉK. LE A VÖRÖS BANDÁVAL.
Gyurcsány… Még hogy Gyurcsány.
Tudják ezek, kik szoktak október 23-án tömeget oszlatni, népre lőni? Demokraták biztos
nem.
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A továbbiakat odahaza a képernyő előtt figyelheted. Ahol az előbb elhaladtál, a Kiskörút,
Deák tér találkozásánál lévő evangélikus templom mögötti ligetből az ötvenhatos
látványosságnak szánt szabad téri fegyverarzenál megmozdult. Életre kelt! Nem élőképpé állt,
megelevenedett. Ágyút húztak ki a térre, páncélkocsit állítottak szembe a zsandárhaddal,
ötvenhatos öreg harcos beindította a ruszki tankot, s csak az akadályozta meg abban, hogy
halálra rémítse, visszazavarja kaszárnyájába a karhatalmat, hogy elfogyott az üzemanyag. A
Kiskörútra húzgálták a liberósátor mellé állított BUDAPEST A SZABADSÁG FŐVÁROSA
kőjelszóból az egyik szót. A SZABADSÁG mögé álltak az országos hazugok ellen lázadók.
Ami hogy zavarta volt a papnyúzó, asszonytaposó, gyermekrugdaló, kurvaanyádozó,
szemkitoló, képviselő-agyonverő, bárkit kapásból agyba-főbe csépelő, aggastyánt
gumibotozó, hajléktalant szembe könnygázfúvó karhatalmat. Budán zászlajával hazafelé tartó
emberre rendszám nélküli kocsiból kiugró rendőrruhás, álarcos banditák támadnak. Kitépik
kezéből – kezünkből – a magyar lobogót és a földre tapossák. Le is köpik? Lovas zsandárok
rohama ugyanott, ahol az előbb még magad haladtál (engedélyezett gyűlésről a valameddig
még engedélyezett földalatti felé.)
Kardlapoztak is? Vagy csak: kard, ki, kard? Helybéli plébánost vág fejbe az utcán a lovas
zsandára a kardjával; maradna otthon!!! Imádkozzék, ne sétálgassék.
Vendégmarasztaló könnygázpermet közvetlen közelről a Budapest-nézőben lévő francia
arcába.
‒ És az Európai Unió?
‒ Nincs itt semmiféle EU!
Szépen nézünk ki, 2006. Mindszent hava 23.
Utcakőből, építkezési anyagból, kukából, vaskerítésből barikádok Pest utcáin. A rád lőtt
gránátot visszadobod – mi más: terrorizmus? Amikor a zsandár dobja vissza a felé hajított
kődarabot, semmi gond, maga a törvényes rend.
Hogy is volt 1956-ban? „Voltak, akik lövettek, voltak, akik lőttek és voltak, akiket lőttek”.
Elegünk van belőletek.
Gyurcsány: retteg? Remeg? Rí? Vagy csak: pityereg?
Mint általjában ilyen esetben a zsarnokok szoktak volt.
Hogy őt így megszégyenítsék! Ország, világ előtt. Legalább e napon nem játszhatta a maga
kisded játékát.
Avagy: ki tudja?
…Toporzékol? Nem. Lövet. S az álbárdok kara őt dicsőíti. Meg, változatlanul, Kádárt,
Ötvenhat hóhérját.
Magyar (demokrata) karhatalom… Lesz valaha ilyen?
Hol vagyunk? „Romániában”? „Szlovákiában”? „Szerbiában”? „Ukrajnában”? Ahol a
magyar zászló ilyen gyűlöletet kelthet a hatalomban.
A magyar zászló: fegyver? Aki viszi, lengeti: fegyverkezik, fölfegyverkezve támad?
Hát mégis fegyver a mi három színünk?
Jó, hogy tudjuk.
Atombombával ér föl?
Azzal nem, de.
…Meglátja a fogdmeg a piros, fehér, zöld kokárdát, ütni kezd. Mögláti a fogmög a
piros‒fehér‒zöld karszalagot, nyomban csépelni fog. Mёgláttya a fogmёg a piros, fehér, zöld
lobogót, menten ütni-verni indul szabad bal, avagy jobb keze (nёtán mindkettő).
A magadéban, a magad honában, odahaza.
… Pofán vág. Visszakézből. Miért zavarod az őáltala elképzelt rendet.
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Sortűz nemzeti ünnepen! Európában hol tesznek ilyet? Akad-é olyan álladalom a művelt
világban, ahol – engedély nélkül utcán tüntető tömeg oszlatására hivatkozva ‒ nemzeti
ünnepen az ünneplőkbe, vagy a csöndes tüntetőkbe, avagy a haragos tüntetőkbe lövet a
zsandárfőkapitány?
Főkapitány… Belügyér, miniszterelnök!
Hogyne lenne: Oroszország, Kína… meg kedves Bokros elvtársatok Burundiországa.
Hol tanulták ezek a saját népre lődözést? Ezt a gyűlöletet… saját nemzetük iránt?
Rosztovban? A Lomonoszovon, a KGB-iskolán? Washingtonban, New Yorkban,
Brüsszelben, Strasbourgban? A Gestapónál, SS-ben?… Burundiban?
Gyurcsányiában, hogyne.
1990-ben, az SZDSZ vezérelte kocsislázadáskor hogy támadt volna az ország életét
megbénító demokráciaellenes zendülőkre ugyanez a rendőrség? Elvtársra hógyisne, csak ha
védeni kell őket.
„Ide lőjetek!” – s már az is vadul, ki előbb csak csöndes szemlélő volt.
Kokárdával fölfegyverkezve elkövetett rendszerellenes összeesküvés! – punktum.
MÉRT, MI TÖRTÉNT? – bámul rád a képernyőn a főhekus. Mert hogy minden jogszerű
volt. A fekvő, már lefogott tüntető tovább rugdosása, ólombot (vipera) használata, fejbelövés,
hülyére verés; minden. Hogy civil ruhás alakok mozognak a tüntetők és a rendőrök között:
provokátorként?
Mi, mi. Mi is.
Szabad, magyar. Magyar.
GYURCSÁNY APRÓ GÖNCZEI.
Gumilövedék: szembe, arcba, nyakra, hasra, halántékra. Szívtájon.
2006. október 23., Pest.
Hogyne féltenék az EU-ból várható százmilliárdokat, melyből – fejenként, főelvtársanként
(fő „baloldali polgár”-onként) ‒ legalább pár százmillió csak-csak zsebre tehető.
Persze, hogy persze.
…Az újjáépülő rendőrállam csetlő-botló (gázos) léptei.
HOGY NE LEGYÜNK ÚJRA GYARMAT.
Kedden… Annyi hamisság, amennyi álsággal régen találkoztál.
Rezzenés nélküli arccal vágnak a képedbe szemenszedett hazugságokat.
Azért a pénzért… (sem lennél rá képes).
Nem véletlen van tele újságüzlet, könyvesboltkirakat, házfal,
Kádártokkal?
‒ Jó reggelt, ētársak!
Jó reggelt adj’, Isten…
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hirdetőoszlop…

Beke honrajza
(Barangolások Erdélyben)
„Beke erdélyi tudósításai.”, „Beke Erdélyből.”, „Erdélyi tudósítónk, Beke György” –
sorjáznak a címötletek, s valahogy nehéz pontosnak lenni. Beke annyiféle, annyi minden.
Még hogy „tudósító”… Eléggé lejáratódott a „tudósítás” műfaja.
Épp az erdélyiek – meg a délvidékiek – tettek a legtöbbet e műfaj rangjának
megteremtéséért
(visszaszerzéséért).
S
egészen
véletlen
azokban
a
hatvanas‒hetvenes‒nyolcvanas években, amikor Beke György „riporter”-ként munkája javát
elvégezte.
Mi több, éppen Beke volt az, akitől a magam fajta (hon- s világfölfedezésre bármikor
kész és kapható) tollforgató épp eleget tanulhatott. Hogy ne mondjam: nem honszeretetet
(„Erdély-, Alföld-, miegyéb magyari helyhez kötött szeretetet”), nem a nyakunkat
szorongatókkal szembeni helytállás kényszerű szükségességét, nem az anyanyelvhez
ragaszkodás parancsát. A magafajta hírnök bátorított, dologra serkentett, új utakra indított
minden hozzám hasonló „firkászt”.
(A megboldogult, s kádár-kolbászból font kerítéssel kerített „proletárdiktatúra” veszprémi
főhóhéra szeretett bennünket, bármiféle tollászokat – újdondászokat, írókat – lefirkászozni.)
Farkas Árpád volt akkoriban a másik jellegzetes erdélyi „riporter”, akire nagyon figyeltünk
(a nevetséghatáron belül). A Hét, az Igaz Szó, az Ifjúmunkás, az Előre, a Megyei Tükör s a
többi erdélyi (és havaselvei) lap közölte írói s vérbeli hírlapírói tudósításaikat, amelyek Beke
esetében sok-sok kötetbe, Farkast illetően egy szem (s meglehet, árva) könyve álltak össze.
Érdekes, Beke és Farkas az írói (‒hírlapi) tudósítás e korszakbeli csúcsteljesítményét
nyújtva a szociográfiának – Molter Károly szerint: otthonirodalomnak ‒ is nevezett műfaj két
lehetséges, ha tetszik szélső változatával állt elő. Míg Beke Györgyé a (szeretettől és bíráló
hangtól egyként áthatott) klasszikus falukutató irályt folytatja, Farkas Árpád a költészettel
átitatott, érzelmektől fűtött, esszéisztikus „szociográfia” – valóban: inkább otthonirodalom –
nagymestereként szólt hozzánk az Úr 1960-70-es éveiben.
Ég és föld Beke és Farkas, mégis… Egyformán talált rajongóra mindkét irály (s
vezérképviselete); sokunkat mindketten megfogtak: ha a nevükkel jegyzett írásra bukkantunk
a könyvesházak folyóirat-olvasó termeiben, örülhettünk, van mibe feledkezni.
Ami egy-ugyanaz (volt, s lehet, ha lehet) Bekénél és Farkasnál (meg hasonszőrű
társaiknál): népről, tájról, emberről s hitről szólnak… Rendre más hangon, de mindig
ugyanazzal a hitelességgel és szenvedéllyel.
A hazáról – ha a hazád – csak így szólhatsz?
…Talán ez volt az ő legfőbb tanúságuk.
Amiért érdemes volt írásaikba merülni. Hogy megerősítették bennünk mindazt, amit a
kor – a kor, melyben élnünk adatott – a legszívesebben kitörölt volna belőlünk.
Orbán Balázs nyomában
Beke György egyik első (két társával közös, 1969-es) riportkönyvének a címe – „Orbán
Balázs nyomdokain” – árulja el, hogy Erdőelvénk (s a hozzá kapcsolt különféle részek)
tudatos föltérképezésére vállalkozó szerző az első pillanattól tudta, mit csinál, mibe fogott.
Kiteljesedő életműve – amelynek nyilván a csúcsa a hat kötetre tervezett, a negyedik
megjelenése előtt álló Barangolások Erdélyben című sorozat ‒ pedig azt bizonyítja, hogy
Beke György véghezvitte, amit egykor megálmodott.
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Amely terv nem valósulhatott volna meg, ha időközben a Beke – s mindannyiunk –
nyomdokaiban szaglászó hivatásos és félhivatásos, valamint műkedvelő (némi zsebpénzért,
miegyébért, például lótolvajlási megbocsátásért) közéleti szaglászok kolhozálladalmai össze
nem dőlnek.
Erdély nagy XIX. századi leíróját emlegeti Pomogáts Béla is a Beke György Barangolások
Erdélyben című sorozatát bevezető I. kötetben: „…valósággal Orbán Balázs-i munkát végzett
el, enciklopédikus művet hozott létre: történelmi keresztmetszetét annak, hogy miként élt,
gyötrődött, dolgozott és reménykedett Erdély magyar népe a mögöttünk lévő keserves
évtizedekben.”
Az Erdély, Moldvahon, Havaselve és a Részek új, huszadik század végi írói‒riporteri
leírásában valamennyire társ Farkas Árpád (A lándzsa hegye – Egy befejezetlen per naplója
című, nyolcvanas évekbeli meghurcoltatását fölvázoló, 1993-ban Budapesten s Ungvárt
megjelent Beke-kötet utószavában) muszáj-polihisztornak nevezi a szerzőt. Bekét, aki – mint
Farkas Árpád fogalmaz – „…bakancsra szerelhető és összecsukható szárnyak tulajdonosa,
naponta féltenyérnyi szalonnával, három krémestésztával táplálékul beéri…”.
…Be is érte, mígnem a belügyi följelentés után „…könyveit zárolták, állásából
kicsöppentették…” (amiért 1985-ben a földrajzban Nagy Magyar Alföldként számon tartott
nagytáj keleti, Trianon óta a bukaresti királyok birodalmához tartozó szeletén élőkről szólván
‒ nyilván zavarában – Alföldről szól /Tisa/ Câmpia helyett). Hogy épp a „karácsonyi
forradalom” napjaiban vághasson neki a kitelepedési engedéllyel Kis-Magyarországnak.
Beke szociográfiai életműve „…hatalmas körkép, mely életünk hetvenes és nyolcvanas
éveinek színtereit Bukaresttől Máramarosszigetig, Bákótól Temesvárig múlt s jövő
ütközőpontjain csaknem minden dimenziójában befogja…”.
A Kolozsvárt s Bukarestben megjelent tucatnyi „otthon-kutató” munka összegzése a
Mundus Magyar Egyetemi Kiadónál Budapesten megjelenő Barangolások Erdélyben című,
hat kötetre tervezett Beke-féle tájrajz. Mint maga is megvallja, s megírják mások is e nagy
vállalkozásáról: a régi szociográfiai riportokból a cenzúra és az öncenzúra miatt kimaradt
részekkel bővített, s az idő haladásával lépést tartani igyekvő hozzátoldásokkal kiegészített,
egésszé kerekített régi-új mű a Barangolások(…).
Az első, a Szigetlakók (amely 1980-tól a közreadásig,1996-ig íródott) a szilágysági
hepehupák, a nyomokban megmaradt Alsó-Fehér megyei magyarság, valamint a
Beszterce‒Naszód megyei s mezőségi Búvópatakok népének sorsát vizsgálja.
A Boltívek teherbírása (1977-1997, megjelent 1998-ban) Szatmár és Máramaros magyar
hagyományaival, a harmadikként 2000-ben napvilágot látó Értől a Kölesérig (1982-1998) a
bihari magyar élettel foglakozik.
A megjelenés előtt álló negyedik kötet a Bartók szülőföldjén lesz, amely Arad, Temes és
Krassó-Szörény maradék magyar világát tárja föl. A Déva vára alatt címen tervezett ötödik
kötetben dél-erdélyi bajainkról, a záró hatodikban pedig – Székelyföld címen – a székely
helytállásról olvashatunk majd.
Csak bírja erővel, idővel Beke György!
Mert a Barangolások Erdélyben már kötet- s fejezetcímeivel örömet okoz azoknak,
akik tudván tudták – janicsár „politikusaink”, s az őket készséggel kiszolgáló „szerkesztőink”
minden igyekezete ellenére ‒, hogy Közép-Európa eme Trianonban Kelet- és Dél-Európához
csapott szögletében ördögűzés számba megy, ha a kisebbségi sorba kényszerített ember
anyanyelvén meri megnevezni szülőföldje lankáit, városát és faluja utcáit. Avagy éppen saját
magát (szent ég: hős eleit).
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Véletlen megmaradt magyarok
Magyarigen; Marosszentimre; Kisenyed; Ompoly; Gyanta; Szatmárnémeti; Érsemlyén;
Máramarossziget…
Hogyne, már a helynevek uszításnak számítanak.
„Gyanta”; még bárkinek eszébe jut e névről, mi nem történt e fekete-Körös-völgyi faluban
1944 Szent Mihály hava tömeggyilkos napjaiban. „Magyarigen”, „Kisenyed” – ahol jobb nem
emlékeznie (példának okáért „1848” miatt a „mintegy másfél” maradék magyarnak
magyarságára, a betelepedő új többségnek gyilkos eleire. „Marosszentimre” meg tán azt a
több száz kiürült, kipusztított‒kitisztított‒magyartalanított helységet juttatja eszünkbe, ahol
ma már csak a szentegyház omladozó fala idéz bennünket. Az „Ompoly” meg a zalatnaiak
negyvennyolcas folyóba-ölésére utalhat.
‒ Mi szükség a múltat bolygatni, a holtakat fölemlegetni, múlt bűnöket citálni!
Való, minek.
Amikor a dolgok olyan szépen elrendeződnek maguktól.
‒ „Kendtektől” – mondhatni „magukra”.
Az igenieknek ‒ írja alsó-fehéri könyvében, tapasztalatait összegezve Beke György –
„… menekülés a közöny. Milyen lélekkel tudott volna itt élni évtizedeken át Szegedi László
tiszteletes úr (s, tegyük hozzá: bárki magyarféle ember), ha a községháza előtt elhaladva
mindig eszébe jut, hogy ennek a pincéjébe zárták be a falu magyar lakóit. A pinceablakot
szalmával tömték meg és tüzet raktak. A tűztől elkábult emberek sorra szállingóztak fel az
udvarra, ahol botokkal egyenként agyonverték őket. Ki lehetne-e bírni ezt az emléket, ha a
véletlenül megmaradt magyarok utódai mindig maguk elé idéznék a látványt? Kibírná az
emlékezést a román utódok sokasága, ha együtt kellene élnie elődeinek szörnyű
gyilkosságaival?”
Ellenben Preszákán – az Ompoly melletti emlékkővel máig megjelölt helyen ‒, ahol a
magyarölésre Bécsben s Bizáncban fölkentek által irányított szomszédnépbéliek a Zalatnáról
elmenekülő „nem románokat” gyilkolták halomra, építkezni sem mernek az utóbbiak
elszaporodott utódai. Mert a lecsupaszított (mindössze PAX-szal jegyzett) emlékmű valami
olyasmire emlékezteti őket, ami maga a rontás…
Több helyen kellene kitenni az emléktábláinkat?
Mi kiraktuk, többnyire le is szedik.
Az Ompoly melletti – mint mondják, az Ompoly vize a havasi bányavárosoktól a síkig
vereslett a magyarvértől (tőlünk) – emlékmű félig-meddig némán (lekapartan, lekopottan is)
vérfagyasztó látvány annak, aki tudja, mire föl került a folyópartközeli helyre.
A magunk Erdélye
Ki-ki megtalálja e sorozat köteteiben azokat a fejezeteket, amelyek számára különösképpen
izgalmasak. Hogy ne mondjam magam a második (szatmári‒mármarosi) könyvben a Bura
László elveszett esztendeje című részénél ragadtam le, hogy – újrakezdve ‒ szóról szóra
haladva jussak el a Godó Mihály jézustársasági atyát illető adatokhoz.
Godó atya, akit tizennyolc éven át tartottak fogva a románkommün tizedeiben a „három
román ország”-ban, kisiratosi származék, szülőatyám szülőfalujából való, apám által is
emlegetett vértanúsorsú katolikus pap, aki Bura Lászlót és megannyi diáktársát egykoron
(Szatmárnémetiben s egyebütt) magyarság és egyetemesség, haza és kereszténység
szentségeire nevelte. S akinek az életét kutatva a minap a kisiratosi sírkertben Godó Mihály
hantjánál a Bura László dr. és szatmári társai által állított emléktáblával találkozhattam.
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Akinek bármi kötődése van Erdélyt (s a Részeket, meg a Kárpátokon-túli keleti
magyarságot) illetően, biztos talál olyan fejezeteket, amelyek a könyvsorozat
végigtanulmányozására késztetik.
Magam – például Igen s Szatmár mellett – a Fekete-Körös-völgy népének sorsát
föltérképező részeknél ragadtam le. Zarándi regeírásra vetemedve épp e táj magyar világa a
főszereplője egyik munkámnak, így hogy ne lennék kíváncsi mindarra, amit Beke talált ott pár
tizeddel korábban.
Erdély- (s Részek-) járó útjaimon járva minduntalan Beke György láb- (s kéz-) nyomaira
bukkantam; valaki járt már itt előtted…
S e csinos Erdély-rajz (a Barangolások…) a Beke barangolásairól helyben – „ott kinn a
vártán” – hallottakat pontosítja, helyre teszi. S igazolja: nem véletlenül kerülgeti a magam
fajta „falujáró” „falukutató” Beke György lába nyomát Erdélyországban, s a hozzácsapott
részeken.
Erdélyben, s bárhol a magyar világban járva nem nehéz azonosulnunk mindazokkal, akik
ugyanarról, ugyanott, ugyanazt ugyanúgy látják.
Úgyhogy valóban (a Balaton-mellyékén élő „erdélyi gyökerű” alföldi ‒ mi több, Câmpia-i
(más szerint Câmpie-i) ‒ tollforgatóként minden vagyok, csak elfogulatlan nem, ha Beke
György munkásságáról van szó.
A pör vége?
A lándzsa hegye címmel (Egy befejezetlen per naplója alcímen s műfaji meghatározással)
1993-ban jelent meg az Apáczai Könyvműhely és az Intermix Kiadó jóvoltából Beke György
1983 és 1989 közti vesszőfutását leíró visszaemlékezés. A Beke románhoni‒erdélyföldi
meghurcolását, meghurcoltatását, politikai rendőrség általi üldözését s a betiltásban,
eltiltásban, „kézirat-elvesztés”-ben, munkahelytől való megfosztásban lúdas helybéli
janicsárértelmiség közreműködését, a valóságkutató író lehetetlenné tevése ellen tenni
merészelő magyar s román értelmiségiek küszködését egyaránt megismerheti az írás olvasója.
A kis – pestbudai‒ungvári – kötet utószavában (A Beke György-jelenség) Farkas Árpád az
őt megillető helyre teszi mind a szerzőt, mind az általa művelt erdélyi riportírást, amely
„…lelkiismeret-bolygató és közösségi önérzetet sugárzó…”, s amely az erdélyi magyar írás
legjobb hagyományainak a folytatója.
A „befejezetlen per”-ről tudósító Beke-napló újra megjelent a Barangolások… második
kötetének mellékleteként. Nyilván azért a szatmári‒mármarosi könyvben, mert az eredeti,
még Romániában megjelent riportkötet váltotta ki az író elleni hajszát, amely kényszerű
kitelepülésével járt.
Több mint hátborzongató, ahogy Beke a napló végén jelzi mindazt, amit érezhetett 1989
karácsonyán a bukaresti indóház Pest felé induló vonatán, zsebében a hivatalos távozási
engedéllyel. Most már – talán – maradhatna; csak hát ekkor, az égzengés közepette, már nem
volt visszaút.
Ami maradt Beke Györgynek, azt maradéktalanul teljesíti. Pestbudán élve, a magyar világ
székesfővárosában dolgozva tovább építi életművét, s az abban nem akármilyen helyet
elfoglaló Erdély-szociográfiáját.
Igaz, odahaza (?) megjelent riportkönyvei több tízezres példányban láttak napvilágot s
fogytak el, idehaza (?) pedig fele akkora – tizednyi? – visszhangja ha van a (nagy)tájrajz
köteteinek. (Például a Boltívek teherbírása eredetileg 30.000 példányban kelt el, a mostani
kiadás 5.000 példányos; visszhang pedig… alig.)
Ma már – föltehetőleg – ritkábban húzza meg a szerkesztő cenzor a Bekéről (Bekekönyvről) írott műbírálatot, azt nem emeli ki az ilyen vagy amolyan Ház (mi több, Párt)
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utasítására, nem ír ellene ellenkönyvet senki nyugalmazott közéleti verőlegény szekus-tiszt
(Szatmárban, vagy egyebütt széles e Kárpátok alatti hazában). Igaz, megélni sem nagyon
tudna Beke, ha ebből kellene.
Nyilván úgy gondolhatja Beke György: üsse kő! Valamit csak nyertünk a réven.
S hogy idehaza, odahaza, ti és mi, nálatok és nálunk, velünk s veletek?…
Aki hozzá hasonlóan otthon van – s „ott” (avagy „itt”) békén is hagyják ‒ a Lajtától a
Szeretig mindenütt, hogy érezhetné magát idegenben… bárhol e nem csak számunkra drága
földön.
Beke – érezni „pesti” működésén – jól érzi magát… itt is otthon.
Adjon neki az Ég lehetőséget befejezni e nem mindennapi művet! Hogy vele
barangolhassunk tovább az erdélyi magyar világban, amely tartogat még épp elég meglepetést
írónak, tudósítónak, olvasónak egyaránt.
Nem mellesleg: mintát adva az ifjabbaknak, hogy így is lehet.
Csak így érdemes?
A zsaru brosúrája a helyére került, a pör – úgy vehetjük – lezárult.
Beke: nyert.
Eleget nyeltük ahhoz, hogy így érezhessük.
A többi… nem az ő dolga.
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Élünk: írunk
Tanulni akartam. Hogy tudjak. Nem azért, hogy értelmiségivé váljak. Talán nem
értelmiségiként is végigjárhattam volna az utam. Hölgyfodrászként (előbb-utóbb – amire
apám vágyott: ‒ fodrászüzlet tulajdonosaként, azaz igazi iparosként); tengerészként (a Dunán,
netán a világtengereken, amíg össze nem jön ‒ csempészéssel, miegyébbel ‒ saját hajóra való,
hogy „maradjon időm dolgozni”, azaz: írni). Könyvtárosként, művelődésszervezőként
úgyszintén – persze így már „értelmiségiként”. Többnyire nem azt, amit megtettem, hanem…
ugyanabból… ami belém szorult. Amivel megvert (megajándékozott) ‒ útra indított ‒ a
mindenség ura.
Író? Nem szakadtam bele, hogy megértsem (ifjú, tehát forró fejjel), mi vár arra, aki az írásból
akar megélni. Egészen pontosan a szépírásból. A széphírlapírásból… netán; jobb híján.
Nagyon közel volt (csabaiként a gyulai) Simonyi példája. Imre a magánszabadságát az adott –
állítólag (nemzetközi) „szocialista” – társadalmon kívül maradva tudta elérni, ami alkalmasint
agyonveréssel, egy életen át tartó éhkoppal, a behódoló nem kevesek utálatától kísérve volt
megélhető. Írni… Igen, írni, de élni is. Közben, csak úgy. Mellesleg. S nem egyedül, mint
ahogy Imre fölvállalta. Nekem család kellett… Anélkül nem tudtam elképzelni.
Tehát: valamennyire alkalmazkodni. Megmaradni. Túlélni őket. Gyermekeiddel,
unokáiddal… Arról nem beszélve, hogy nem költöztethettél nyomortanyádra szeretni való –
gyermekeid édesanyjának remélt – leányt…
Hogy az írásoddal is (túléled-é őket), abban hogy lehettél bizonyos? Mert ezt is hamar
beláthattam: jó, bízol magadban, ám mi a biztosíték… Hányan élték s élik le ma is úgy az
életüket, hogy mindent föláldoznak a Művészet oltárán? Teljesen kiszolgáltatva magukat
környezetüknek. S hány képes valódi értéket alkotni? (Hogy megérje…)
Józan számítás? Sem nem józan, sem nem számítás, de.
Így lettem újságíró. Hogy abban a mocskos bolsi világban, csak hab a tortán.
Szerep? Való, időnként szerepet kellett játszanom. Ám többnyire nem. Mindig magamat
alakítottam. Lehet, ez volt a baj?
Példának okáért „újságíró”-nak adtam ki magam. Miközben tudtam, hogy író vagyok. Ám
így a családom nem halt éhen. Hogy magam, a legkevésbé számított. Kenyéren, vízen nem
egyszer tengődtem… ifjabb koromban. Kutya bajom sem lett tőle! (Legföljebb… majd
kinyuvadtam.) De hogy a családodért ne tegyél meg minden tőled telhetőt…
Hogyne, regényírás közben. Ami tényleg nem volt olyan egyszerű.
Asszonykám tudja a legjobban, mivel járt ez. Más alig.
A szerephez tartozott!
„Hírlapíró”… Hányan hiszik ma is, milyen előnyt jelent újdondásznak lenni, ha íróféle az
ember?! Merő tévedés. Inkább hátrány. Mert a lapok a fölszínen igyekeznek maradni, sőt, a
bulvárnak csak az kell! A látszat. A semmi. Gyakran az alja. Te ellenben. Mintha másra
szövetkeztél volna… Uraddal, Isteneddel! (Ha szabad ilyet mondani.)
Hírügynök… Az voltam, való, negyed századig. Hogy „abból” is csak szerepjátszással
merülhessek föl (merülhessek le). Pl. úgy tettem, mint aki nem tudja, mivel jár, ha
összevonom egész esztendő hét végi munkáiért kapott szabadnapjaimat az adott és a
következő év teljes szabadságával, s így két hónapra a hírügynökségi dologtól megszabadítva
magam odahaza megírhattam ‒ félezer kéziratoldalt kitevő ‒ aradi parasztregém… Másnap
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(két hónap után másnap) jött a Naphegyről a vezérigazgatói utasítás az 1500 dolgozónak,
hogy ezt és ezt a továbbiaknak nem teheti meg senki.
Úgy tettem, mintha.
Szerep?
Kénytelen. Mint amikor a seregből azzal menekültem meg, hogy mást mondtam, mint ami
‒ amúgy ‒ nyilvánvaló lett volna. (L. szinte ugyanígy a Kukkerlátás c. beszélyünkben.)
Szerep.
Szerepelsz, amikor nem mondod a beszélgetőtárs szemébe, amit tudsz róla? Mert nem
akarod megbántani…
Lehetőség? Sosem volt. Pontosabban: mindig alig (valami). Némi. Íróként, persze. Pl. annyi,
amennyi az első pillanattól követett: tíz szerkesztőből egy értette, mit akarok, mire utalok, mit
gyanítok, mire törekszem, s hogy egyáltalán. A helyzet utóbb változott: volt, hogy az az 1
olyan tekintélyt vívott ki magának, hogy elfogadtatta a másik 9-ből párral, hogy nekünk lehet
igazunk. Pontosabban hőseinknek. Akik úgy veszik, olybá. Történeteikkel, nyelvükkel,
gondolkodásmódjukkal, hozzáállásukkal. Lehetőség? Mást ne állítsunk: a lehetőség esély
arra, hogy többet tehessünk. Mondjuk egy díj, ösztöndíj, miegyéb elismerés, támogatás... mire
nem jó? Hogy többet, jobbat tehess… Magadért? Ugyan! Azért a közösségért, melynek a fia
vagy. Amelyre fölesküdtél. Melytől akkor sem tántorítanak el, ha az a „falu” netán
kitaszajtana. Lehetőség… Amiből ma egyre kevesebb mutatkozik – mást ne mondjunk
azoknak köszönhetően, akiknek mindegy, csak papramorgó legyen. Hacuka. Hatalom.
P+P+P/Pénz-Pipa-Paripa/(-szerkezetben).
Lehetőség… Életben maradni. (Arra az időre, amerre.) Írni, élni.
Néhány pillanatra talán… Amiket elmulasztottam. Pl. amikor (23 évesen, ’67-ben)
országos elbeszélés-pályázaton nyertem díjat. Vagy a Mozgó közölte huszita kisregényemet
(’79-ben). Elsőként megjelent csabai beszélyfüzérem (’81)… A Magyar Krisztus (’86-ban).
Újjászülető hazánk első polgári szellemű napilapja, az Új Magyarország regényírójaként való
bemutatkozásom (’91-ben). A Hitel javasolta az érdeklődő német kiadónak, hogy a frankfurti
kiállításra két könyvemet adják ki, a Magyar Krisztust és a Kazal címűt – gyanúm szerint „a
Hitel” Nagy Gáspár volt. A könyvkiadó végül is eláll ettől, mert „sokba kerül a szerző
bevezetése a német piacra” (’98)… Ki szalasztotta el (kicsoda s mit), nem tudom.
Mert (mit ad Isten)… azon mód más hangra váltottam. (Más lóra nem ültem, de táltos
paripám másfelé vitt, mint amerre „mások” várták.) Ugyanis nyomban más irányba fordultam.
A Magyar Írás világszép birodalmának szabad portyázójaként mi mást tehettem.
Véletlen, sem, készülő széptanulmány kötetem címe tán éppen ez lesz. CSAK AZÉRT IS.
Csakazértse. (S, lám, lehet belőle /?/… MINDHALÁLIG ZARÁND.)
Lehetőség, ma? A pályakezdőké annyi, mint a miénk volt. Semmi. Alig valami. Esetleg ha
bandába állsz, párthoz igazodsz, alapítványi támogatást élvező álirodalmi tévirányt követsz.
Úgy meg: minek? Van értelme? Végül is.
Életmód… Ugyan már. A nyomor, állítólag, nem jó tanácsadó. Tessenek megkérdezni
példának okáért Simonyi Imrét… „Írói életmód”… Van ilyen? Biztos. Biztos, mint a halál.
Simonyi életét pár évtizedig követhettem, így igazat adtam szülőatyámnak, amikor óvott attól,
hogy „író” (pláne ne „költő”) legyek. Mert féltett. Látott, amit látott. Nem szerette volna, ha a
nagyfia olyan kiszolgáltatottá válik, amilyenné Imrét tette… Ki? Mi? Tudjuk, persze. Hogy a
csudába ne.
Életmód… Jólét? Aligha. A tele has nem jó kalauz – pontosabban biztos, hogy nem oda
vezet, ahová mennél. Hová mehetnéked támad. Már ha valóban művész vagy. Költő, író,
színműszerző, szobrász, festő, rajzoló, fényképíró, mozirendező, építész, zeneszerző…
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Hogy akartam volna íróvá (költővé) válni?! Kisebb gondom is nagyobb volt annál,
amikor… cukrász is lehettem volna! Legalábbis erre csábított a csabai alvégi Fő utca széléhez
közel álló házunknál kicsit beljebb működő cukrászati kisüzem igencsak gazdag – egyszerre
két-három fajtával is megkísértő (’50-es évekbeli) ‒ nyalókakínálata, s a Vasút ucca végi
török cukrászatban dolgozó nénédtől kapott különleges finomság! S ha egyszer egy cukrász
ennyi édességet gyárthat, persze, hogy magunk is odakívánkoztunk… egy életre! A házsort
(itt is, ott is) rég lebontották, a cukrászatot (mindkettőt) még korábban a kommunizmusnak is
csúfolt moszkovita jellegű kolhozvilág takarította el, úgyhogy…
Távolabb is ellátva (elkerülve), mi nem következett!? Amint az előbb pöndítettem,
pályamódosítás. Hogy rögvest ezt követően (nem mindjárt, de…) mi jött? Úgy nyolcadik
táján: a világjáró, világfölfedező szenvedély! Mi a végén odáig fajult, hogy térképlapokra
vázoltam, mit nem fedeztem föl a déli féltekén a világtengerek kellős közepén. Eddig még
ismeretlen – ha nem is földrésznyi, mindenesetre (véletlen) nagymagyarországnyi és
havasokkal keretezett – szigetországra bukkantam. (Az oda való kijutást kiadósabb nyári
zivatart követően a városvégi Pázsit nevezetű mocsaras határrészt elöntő vadvízországot
teknőben bekalandozva gyakorolhattam álmodozó utcakölök cimboráimmal együtt.) Sorra
vettem hegy‒vízrajzát, bányászatát, iparát, mezőgazdasági terményeit, megyéit… Hogy
milyennek kell lennie, milyen lehet, milyen lett volna, ha.
Hogy e szigetre csak álmaimban juthattam ki, pár éven belül erről is lemondtam. Apám
hölgyfodrászati inasnak adott, igyekvő fiúként megnyertem egy megyei estélyi-frizura készítő
versenyt, de másnap már – mint érettségire készülő levelező gimnazista – elbíztam magam (a
jó érdemjegyek miatt, no meg ettől azért nem elválaszthatatlan, az engem az üzletben napi
nyolc órán át körbevevő hölgykoszorúnak is köszönhető megbátorodásom nyomán):
régésznek készültem! Miből egy visegrádi üdülésen tetten ért régésznő ábrándított ki, hogy
rögvest tovább váltsak: akkor meg… filozófia szakot végzek! Nem azt gondoltam, hogy
„bölcs” leszek, csak elvégzem a pesti tudományegyetemet, s még többet fogok tudni… Aztán
jött a tengerészet, a Duna-hajózásig jutottam, onnan megint haza, mert fél év után az első
kiadós dunai jeges eső lebetegített; tengerészkapitány, ilyen adottságokkal, gondoltam,
szintén nem lehetek, lélekvesztőt pedig a Körösre is vehetek. Úgyhogy. A vége a debreceni
főiskolai népművelés-könyvtár szak lett, hogy azon nyomban gyanítsam, egyik sem lesz
élethivatásom.
Ez az, hivatás!
„Hivatást kaptam”. „Ez a hivatásom”. „A Hivatás utolért” – hallottam azóta hányszor…
szerényen élő paptól. (Vagy éppen polgári foglalkozást a lelkipásztorival váltóról szólván:
„Későn jött hivatás”.) Tollforgatótól, iparostól, tanártól, mérnöktől, földművestől (sat.)
nagyritkán. Pedig, részemről, hasonlóról lehet szó. S ha az ember nem kedvtelésből, nem
„majd hét végén”, „esetleg amikor szabadságon leszek”, „ha nyugdíjba vonulok” s „ráérek
írni”, hanem mert hivatásának érzi (hivatása lett, valamiért, valamikor, valahogyan, ki tudja,
mire föl) az írást…
Hogy a „szépírás” helyett a „szépújságírás”-t válasszam: kenyérkereső foglalkozásnak!
Igen, tudatosan. Hogy korán megértettem, nem szabad magunkat kiszolgáltatni semmiféle
hatalomnak, szerkesztői‒kiadói önkénynek, divatnak („kánon”-nak), kényelemszeretetnek,
így írásból – szépírásból – magunkfajta tisztességes ember megélni nemcsak nem tud, nem is
akar…! Ahogy pl. Simonyi sem tudott. Nyomorogni (no meg rendőrkopók elől bujkálni,
rendőrcsizma nyomát szánkról törölgetni) nem volt kedvünk, ám kibúvó, menedék, kiút
mutatkozott az újságírásban. S végül is egy életet éltem le újságíróként… Miközben (úgyahogy, ahogy s amennyire, amennyiben lehetett) papírra róttam, gépbe vertem annyi könyvet,
amennyit. (Ahányat számomra a Jóisten megítélt.) (…megengedett.)
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Persze, hogy nem volt könnyű! De hamar kiderült, ehhez értek a legjobban. Ehhez van
bennem leginkább… valami adottság. Amiből netán „tehetség” is lehet. Tenger tanulás,
tenger… Nem lemondás (árán); miért lenne lemondás, ha az ember évekig a könyveket bújva
elkerüli az amúgy sok tekintetben valóban igen érdekes csapszékeket, gyönyörű
leánykorzókat, meleg asszony-közeli helyeket…? Befogva viszont a szánkat („gúzsba kötve”
tollunkat), ne derüljön ki idő előtt, mi a véleményünk Arról a világról, hogy látjuk Azt a
piszkot, ami magát Rendszernek nevezi…
Csoóri Sándor írja minapi levelében „szépújságírás”-nak az általam elkövetett hírlapírást.
Amit azzal toldhatok meg: a java, persze, csak ami több mint puszta hír (netán szerkesztői
megrendelésre szakmányban készített akármicsoda).
Kikerülni (őket), megkerülni (az akadályokat), elmenni (mellettük s nem nekirugaszkodni
az átugorhatatlan kerítésnek), (csak) megkerülni (azt az egészet…)… hírlapíróként. Íróként
nem lehetett! „Balladai homályba veszni”… hagyni a dolgainkat, esetleg. Tettük, ahol
lehetett.
Így igaz: íróként úgy őrizhettem meg a függetlenségemet, hogy nem íróként éltem meg, a
kenyérkeresetet a hírlapírás biztosította. Amiben az önkény végéig persze hogy nem érezhette
magát szabadnak az ember.
Magyarán: újságíróként teszem az asztalra… írói teljesítményemet. S ahogy szétnézek,
gyanúm szerint ma sem tud megélni Közép-Európában (meglehet, sehol a világon) –
bocsánat, hogy kimondom: ‒ SZABAD EMBER, SZABAD ÍRÓ.
Ammen. Mert ez a lényeg. Hogy szabad légy.
Nem mindentől, mindenkitől, nem! Az elnyomóktól, az elnyomásodra szövetkezőktől.
Egykor a vörös rémuralom hangoskodóitól, ma… ugyanazoktól, akik ezúttal más
gyarmatosító lobogójával hadonászva vernek szájon (verik ki kezedből a tollat). (Verik?
Vernék.) Valaha a szocreállal, ma az utó-posztmodernnal állítják szembe… a szabad író
szabad művét. Nem a magam példájával rukkolok elő, nem. Mást ne mondjak nemzedékem
legjobb regényíróját, Gion Nándort ’99-ben nem szerepeltették a „polgári kormány” által
vezetett Magyarország irodalmát, könyvkiadását fölmutató Frankfurt könyvvásárában. (S
mellesleg máig nincs a helyén Gion a honi irodalomtörténet-írásban.) (Miért lenne?) (Ha
egyszer nem őket igazolja.)
A gond nem az, hogy nem lehetséges tovább úgy élni, ahogy eddig éltünk. Éppen hogy lehet.
Úgy, ahogy. Mint eddig!... Íróként, költőként, irodalmi szerkesztőként boldogulni?
Lehetetlenné vált? Miért, eddig nem volt az? Már ha valóban szabad emberként viselkedtél,
kíséreltél meg élni… Megizzadva a betevő falatért, nem fogadva el a kegyelemkenyeret.
A gond sokkal súlyosabb. Ugyanis jelét sem látni, jó két évtized szabadság után nyoma
sincs annak, hogy megfogalmazódnék végre a NEMZETI ÉRTÉKREND. Adná Isten,
uralkodóvá válna. A nemzeti műveltség, a nemzeti művelődés, a nemzeti művészet eszméje,
eszménye, rendszerbe álló értékvilága. Amit nyugodt szívvel taníthatunk gyermekeinknek,
fölmutathatunk környezetünknek és a nagyvilágnak (nem kevésbé még tétovázó
önmagunknak), ami biztos eligazodást nyújt.
Belőlünk, bennünk. Nem a világdivat zagyvaságát, hanem a miénket. Amire Bartók és
Kodály nemzedékének java után most Szervátiusz, Makovecz nemzedékének a jobbik fele
irányítana minket. Mindeddig hiába. Mindmáig… (majdhogynem) semmibe véve. Abban
végképp megakadályozva, hogy a helyére kerüljenek a dolgok. Bennünk, általunk. A szerves,
vagy gyökeres – netán egyszerűen csak: magyar – szellemnek megfelelően.
Miközben ez időben is pl. a (nekünk ‒ s nem az idegeneknek ‒ szánt) filmjeinket a mieink
angol címmel látják el, hogy a kutya sem értse. Ami persze hogy lenne csoda, amikor
hivatásos idegenvezetőinknek egykoron a gazda kulák volt, ma (ugyanazok) a farmernál
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tartanak. A közrádió a rendszerdöntés óta is változatlanul sugározza a Fekete Gyula által igen
korán kárhoztatott disszidensképző zenebonát. „Értelmiségünk”, „közembereink” zöme
egyetlen ép magyar mondat leírására, kiejtésére nem képes, úgy belegabalyodik – a
„világnyelv”-re való váltás lázában – a magyartalanságok (lassanként valóban rendszert
alkotó) gubancába. Csoda, ha a magyar irodalom, a Magyar Írás a magyar mezőgazdaság
termékeihez-terményeihez hasonlóan gyarmatáruvá silányodik: Itt megtermelik, Ott
földolgozzák ‒ és beárazzák ‒ (a megrendelő gyarmatosítók kénye-kedvére)? Csak hát:
nemzeti vagyon nélkül hogy lenne lehetséges erős nemzeti értékrend…
A mi elitünk hagyta szétverni a magyar ipart, a magyar mezőgazdaságot, a magyar
pénzintézeteket, egyáltalán a magyar gazdaságot, hogy most arról köhögjön, újra kellene
szabni a cugehőrt. Újra kéne alapítani a cukorgyártást! – példának okáért még a magyar
tartósítóipart, a magyar étolajipart, a magyar cipőgyártást, a magyar gépgyártást, a…
Mindent!
A semmiből. Mivel hogy mindez semmivé foszlott. Mert az elmúlt negyed században
mindent el tetszettek adni. Mondván, nekünk nincs tőkénk a lerobbant gazdaság talpra
állítására. Vevőinknek viszont volt pénzük – az elkótyavetyélésre fölkínált Magyarország
fölvásárlására. Hogy aztán vigyék ajtóstul-ablakostul, amit mozdítani lehet.
Nem ugyanez történik a magyar irodalommal? A magyar írással? A magyar szellemmel? A
magyar kézen lévő könyvkiadók, az irodalmi folyóiratok hálózatának a megnyomorítása, a
nemzeti szellemű irodalom alapítványi pályázati ellehetetlenítése, az igényes irodalmat kínáló
könyvkereskedések tönkretétele… mi felé mutat, ha nem a magyar írás gyarmatosítására?
Kellünk-e még itten valakinek? A hatalomnak nemigen.
Amit egyszer széthullani tetszenek engedni, hogy a csudába állna vissza… épen,
egészségesen, megifjodva, fölerősödve?
…Ez az elit hagyta mindezt. Hogy jutna eszébe, hogy újra igény van (szorultságunkban)
nemzeti művelődésre, magyar műveltségre, honi (gyökerű) művészetre?! (Melyet áthat, újít,
erősít, emel és nemesít annyi – magunkévá tett ‒ idegenség.)
Nemzeti gazdaság nincs nemzeti műveltség nélkül – mondják újfönt nem kevesen. Csak
nem biztos, hogy meghallják azok is, akiknek erre hallásuknak kellene lennie. Ma is
rombolják, ami a miénk.
S mit lehet tenni, ebben az értelemben valóban moslékzabáló nép lettünk. (Ahogy a többi
nép is.) Megeszünk mindent, amit elénk löknek (hogy azután ránk olvashassák)… a
moslékkészítők.
Köpd ki… Azt, amit a napnyugati (pontosabban a szellemi bóvli jenki honából való)
„zene”, „tánc”, „mozi”, „képzőművészet”, „irodalom” kínál. (Csoda, hogy a Dreiser,
Faulkner, Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, Whitman, Dickinson nevével fémjelezhető ‒
igazi – amerikai irodalom fél évszázada mélyen hallgat, s a következőkben sem ígér semmit?)
Amit… hagyjunk meg a disznóknak. Azoknak, akik újra kompországgá tennének bennünket:
hogy „Ejrópa” („Jurop”) egyik tartományának ‒ az ő nyelvükön: régiójának ‒ vegyenek,
amely lassan félúton lehet a néhai Magyarország és a születő („Egy nyelv, egy pénz, egy
kéz!” jeligéjű) Világállam között.
Hogy ez ne így legyen, az eddigi janicsár elit helyett magyar értelmiség kellene! És
MAGYAR ÍRÁS. Gion és Móricz módjára. („Kettőjük közt” mennyien! Krúdy, Móra,
Kosztolányi, Márai, Wass, Németh László, Tamási, Örkény, Sütő, Balázs József…)
Semmi több: csak hogy önmagunk legyünk. S ne váljunk mindenestül gyarmatáruvá.
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Pannon puma, hun hiéna
Sokféle, de egy a magyar.
‒ Csë fács, kalapács?
‒ Miért nem mondtátok, hogy magyarok vagytok?!...
…Mármarosban, Rahón, szállásunkat keresvén álltunk le társalkodni a minap (Körmendi
& Gulyás testvéröcsénkkel) az útszélen beszélgető asszonyokkal, kiknek a szócsöve buzgón
mondta ruszinul ‒ a mi gyönge muszka kérdéseinkre válaszolván ‒, mi merre (nincs). Semmit
sem értvén ruthén káricsálásából, odaböktem: Csë fács, kalapács?... Hogy rájöjjön,
ugyanahhoz a nemzethez tartoznánk (ha tartozhatnánk)!
Egy a magyar, sok a fő. Másnak „pannon puma”, „hun hiéna”.
Ahányan, annyifélék; ketten háromfelé. Ámbátor.
Akinek nem borja, nem nyalja – mondá Zrínyink.
Bornya vagy sё.
Pomogáts Béla szerint keleti és nyugati magyart különböztet meg Hamvas. A keleti (azaz az
erdélyi) hagyományőrző, nehezen fogad be idegen hatást, a nyugati (tehát a dunántúli) nyitott,
fejlődésre kész… ‒ hallhattad tőle 2005 nyarán Várad írótáborában, majd 2007 Tokaj hasonló
gyűldéjében. Hogy közéjük szorult az alföldi ‒ ki hallott róla? (2010 végén majd egész más
megközelítésben olvashatsz keleti magyarról és nyugati magyarról a ferrarai Observatorio
Letterario /77/78. 230-235/ jóvoltából. Mi lennénk a Nagy-Magyarországról napnyugta felé
távozó nyugati magyarok, keleti magyarok pedig az onnan (a Volga‒Ural közéből) KözépÁzsiába és szerteszét menekülő, más népekbe olvadó, eltörökösödő, kazakká, üzbéggé,
nogajjá váló testvéreink – a madzsar, madiar, madijar törzsbéliek, meg a Krím félszigetre és a
Kaukázus északi völgyeibe húzódó többi keleti-magyarok. Az Eurázsia-kutató szerző,
Kuskumbajev a tanulmány végén további utánajárásra biztatva kénytelen megjegyezni:
„Sajnos a magyar kollégák csak nagyon keveset tudnak erről a kérdésről”. Mert, tehetjük
hozzá, nyilván mással vannak elfoglalva a magyar őstörténet hivatalos magyarországi
szakértői. A műkedvelők meg műkedvelnek. Hál’ Istennek a Czakó-félék mégis kérdezni
mernek.)
Hamvas Béla öt magyar géniusza ellenben: Dél (avagy Délnyugat), Nyugat, Észak, Alföld
(a Kelet), Erdély. Általuk meghatározott, ezen öt tájtól jegyzett, e vidékekhez köthető
leginkább. Hamvas szerint a magyarság ezzel az öt gyökérrel kapaszkodik az anyaföldbe.
Ímé: a Nyugat kultiváltsága (polgári kezdeményezőkedve – központ Párizs), Észak derengő
líraisága (szétszórtsága, nincs székhely), az Alföld emésztő szellemsóvárgása (ázsiaiság,
szegénylegény szellem), Erdély bizantinus rafinériája (bezárkózás, megalkuvásra való
hajlam), Délnyugat mediterrán oldottsága (a legteljesebb, legszabadabb, legjobb – fő hely
Róma és Athén).
Tegyük csöndben hozzá: a kultiváltság valamiféle örökmozgás, készség a folytonos
tevékenységre, a vége nincs föladatkeresésre és föladatmegoldásra, állandó versenyre? (Hogy
a végeredmény a világ tönkretétele legyen?)
Mondhatni: mese, habbal.
Öt géniusz? Nyilván szellem, meghatározó jelleg, őserő; lélek, lélek ősalakzata.
Ellenkezni támad kedve az embernek, mert tapasztalatai kicsikét ellentmondanak az
előbbiekben vázoltaknak. Érdemes koronként és szakterületenként sorra venni a magyar
fajtákat. Ki, miként sorolt bennünket valamicsodás rendbe.
Ősmagyar kor: törzsi megosztottság, utoljára a 7 + még néhány.
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Középkor: magyarországi, erdélyi.
Hódoltság: nyugat-magyarországi a felföldivel, hódoltsági (alföldi, dél-dunántúli, Részekbéli), erdélyi.
Táncjárás: dunai, tiszai, erdélyi.
Nyelvjárás: dunántúli, alföldi, erdélyi.
Nagytáj: dunántúli, felföldi, alföldi, erdélyi, mold(o)vai.
Néprajzilag (Katona Imre fölosztása): Dunántúl, Kisalföld, Felföld, Alföld, Erdély,
Moldva‒Bukovina (mondhatni Etelköz).
Embertanilag (egyharmad-egyharmad bennünk az ugorság, a törökség és a Folyamköz felé
mutató „irániság”?), s miegyéb módon is kérdezősködhetnénk, de maradjunk ennyiben.
Mintha minden arra utalna: három nagy „nyelvjárás”-hoz vagyunk besorolhatóak.
Az ősmagyar, ómagyar korba vinne, ha finn, ugor, török, iráni gyökereinkhez jutnánk le.
(Akadnak, akik szerint a finnugorokhoz egyáltalán nem.) Mást ne mondjunk, Stein Aurél írja
1925-ben: „…a török faj kicsiny, de szívós erejű néptörzsei… közé sorolhatjuk törzsökös
részét azoknak is, akik Árpáddal együtt jöttek be ide magyar földre”. Más mást mond; gondol;
alít. Katona Imre néprajztudós tudomása szerint az uráli‒finnugor‒ugor alapot iráni, majd
(ó)török népi, nyelvi, műveltségi hatás rendezte át. (Már ha volt ilyen alap.)
„Tizenkét szülészeti klinikát kerestem meg 2005–2006-ban, s az adatok szerint a magyar
csecsemők majd egyharmada született azzal a bizonyos mongol folttal, amely egyetlen
európai vagy török népnél sincs jelen. Az erdélyi vizsgálatok során az ottani csecsemők 62–
70, a csángóknál pedig 80–85 százalékban volt meg ez a folt” – nyilatkozta a minap (hogy
tovább bonyolítsuk-gombolyítsuk) egy kutató (MN 2007. aug. 30., 14.). (E sorok rovójának
legközelebbi hozzátartozói közt is akad e folttal jelölt.)
Testében (vérében) – „fajilag” ‒ a mond(o)vai, lelkében leginkább az alföldi őrizte meg a
magyarság leglényegét. Szerény meglátásom szerint ugyanis az alföldi a legjellegzetesebben
magyar… ember, gondolat, gondolkodás, lelkiség, szellem, fajta.
Jókai Mór 1857-ben követte el ezt a mondatot A magyar Tempevölgy című útirajzában
(kisalföldiként az egész magyar világ ismerője ő): „Ha gazda vagyok, a Tiszamellék
rónájának adom a rangot; ha politikus vagyok, Erdélybe leszek szerelmes; de mint költő, a
Balaton vidékének nyujtom a szépség almáját”.
Magyar ember vagyok én! – ültet maga mellé az 1950-es években Mezőhegyesen a lovas
kocsiján feszítő (volt?) kisgazda, amikor rossz helyen szállsz le a vonatról, és útbaigazítást
vársz tőle három apró gyermekeddel és pároddal testvéredhez kutyagolás közben a puszta
kellős közepén.
Magyarul… ‒ és mond egy olyan szót, melyet a „nyomda” nem szeret, „nyomdabetű nem
tűr”. Mond több hasonlót öcsém Kisiratoson. Magyarán mondva… Hogy magyarul
mondjam… Mert hogy testvéreim ‒ még ép ‒ nyelvérzéke szerint magyarul az szól, aki néven
nevezi a dolgokat. Nem keni, maszatolja, finomítja, szépíti ‒ néven nevezi.
Mint teszi Ady Részekbe szakadt (szilágysági‒érmelléki, szatmári, beregi, ugocsai)
embere. „Bölcs világ ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az emberek nem hazudnak
akarattal, ha keserű a szájuk, köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek, s nem őrajtuk múlik, ha az
életről nem rángatódik le minden komédiás rongy”. Azaz mind Adynál egykor s mind a mai
alföldi parasztember számára magyar az, aki egyenes, az a magyar beszéd, ha nyíltan
fogalmazunk, magyar az az ember, aki a szemedbe mondja!
Bele is pusztul(hatunk)…
Karácsony Sándor így fogalmaz ugyanerről Móriczról szólván: „…művészetben az
őszinteség jelenti azt, hogy magyar vagyok”.
Azaz nem a mellébeszélés.
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Hamvas mondja a bakonyi – hegyi – magyarról: mutatóban, ha van még belőle (a XX.
század első felében). Épp olyannak írja le a bakonyi magyart, amilyen a szilágysági, a
csanádi, meg amilyen – nomád, szilaj – magyar a somogyi is, legalábbis legtovább a pásztor,
akiről annyi igaz történet olvasható a néprajzi irodalomban! Mely (őshonos) somogyi hogy
lenne azonos a Balaton déli partján fosztogató (mái) kereskedővel? Ahogy a Balatonig
szaladó Bakony Balaton-felvidéki alján tanyázó bennszülött sem sokat őrzött meg félvad
sertésdisznót makkoltató kondás őse tartásából, valamit azért mégis!
Azaz hogy: az „alföldi” lenne „a magyar”, legalábbis az őseredeti? Melynek
mintapéldánya valamennyi nagytájon előfordul? („A Duna és Tisza tere Magyarország szíve
és a magyar faj fészke” – fogalmaz erdélyi író, Kemény Zsigmond.)
Csokonay Vitéz írá (Bertha Zoltán emlegeti, jó okkal): „Vajha Moldvának is kies parlagjai,
/ Ameddig terjednek a Pontus habjai, / Magyar Koronánknak árnyékába menne, / S a csángó
magyar is polgártársunk lenne!” (Marosvásárhelyi gondolatok).
Miről hogy tudna nyugati magyar?! Moldováról, csángó magyarságról… Ami
Debrecenben a világ legtermészetesebb dolga. (Netán az is, hogy Csokonai leírhassa: „mi
isolírozott dacusok”.) Debrecenben az ember figyel erre, arra. A Nagy Magyar Alföldön élve
– kiterítve a világ elé – mi mást tehetne. (Amoda, nem egészen véletlen, ‒ szűken vett ‒
Pannóniáról álmodnak.)
A nyugati nyugatra, a keleti keletre figyel (elsősorban); nem ok nélkül. Az alföldi:
mindkettőre, meg persze délre, északra. Melyiktől mit tanulhat, melyikhez mi köze, ki
micsodás.
Németh László mondja a „Népi író”-ban: „Illyés azt szokta mondani: fél álmában átmenni a
Tiszán, mert ott mindenki őrült egy kicsit. Én azt hiszem, az embernek nem kell annyira félnie
sem a maga, sem a fajtája őrültségétől. Illyésnek, s ügyének is, jót tenne, ha kevésbé
szégyenkezne a Tiszántúlért, s a maga belső Tiszántúljából is belenövesztene dunántúli
délibábjaiba és műgondjába egy adag erélyt, őrültséget és igazságot…”. Hogy utóbb
(Naplójegyzetek 1981/83) Illyés Gyula így magyarázkodjék: „Testvéri karral öleltük volna
magunkhoz, mi dunántúli népiesek a tiszántúli népieseket. De Sinka (és akik nyomában
jöttek) nem csak ebéd előtt, hanem végig a közös ebéd alatt is mindvégig pálinkát ittak. A
kupica csillogását mind jobban a szemükbe – a gondolataikba – ültetve át. Múltjuk nem volt,
mi a változat a szekszárdi kadarkától a somlai fojtottig. Nem volt idő ízlésük szerint
európaizálni ezeket a keleti vértestvéreket”. Miközben ő maga borozás helyett konyakozik,
viszkizik, Déry meg, délelőtt, „föltölteni a tollát” fél liter pálinkát vesz magához (írja Illyés
ugyanott). Hogy Gyula bátyánk a túloldalról, janicsár-térfélről kapja meg az eligazítást: nem
más ő – a pannóniai puszták népének fia ‒ sem, mint csak egy „Illyepusztai”. (Állítólag Fejtő
Ferenc – a parisi Bakonyból – értetlenkedett.) (Mert Parisból nézvést – neki ‒ Pest sem más,
mint kietlen puszta, „al-föld”.) Hogy Gyula bátyánk leszögezze: „Magyar és magyar és
magyar / magyar, magyar akarok lenni, / leverten, megverten: magyar, / míg leköpheti minden
senki.”
Az erdélyi bizánci lenne, ahogy Hamvas állítja? Mert magad ebben kételkedsz! – kérded a
tokai írótáborban Gálfalvi Görgytől 2005-ben. Az erdélyi magyarság mindig igyekezett
megőrizni a románság görög, görögkeleti, bizánci szellemével szemben a maga tartását: a
görögkeletiekhez képest mindenképpen nyugatinak számító magyar szellemiséget, ezt teszi
ma is pl. Tőkés László csapata, meg a székelység java. Mire föl G. Gy. úgy fogalmaz: már
Bethlen Gábor magatartására is a bizánci szellem volt jellemző, s azóta is erősen jelen van az
erdélyi közéletben‒közhangulatban a kényszerű alkura való hajlam.
Igaz, Markóékra, majd’ az egész RMDSZ-re ez jellemző.
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Csakhogy. Ahol többségben a magyarság, szembenállás tapasztalható a bizánci szellemmel
szemben, ám ahogy fokozatosan kisebbségbe kerül a magyar – mint az elmúlt pár évtizedben
Kolozsvár és Marosvásárhely magyarsága ‒, úgy erősödik föl s válik uralkodóvá (valóban a
helyzet szülte kényszerű alkalmazkodás, megalkuvás jegyében!) a bizánciság… Mely
hintapolitikára való hajlam hogy ne jönne elő a „Jugoszláviá”-ba szabott alföldi – meg pannon
– Délvidéken, „Cseh-Szlovákiá”-ba és „Szovjetunió”-ba igazított Felföldünkön,
Osztrákországba kényszerített Őrvidékünkön…
Kádár (Fiuméból), azon túl, hogy gyilkos, nem sunyi bizánci volt-e? Nem sunyi bizánci-é
(a pesti) Horn, (a pesti‒erdélyi) Medgyessy, (a „pannon”, mi több, pápai‒lipótmezei)
Gyurcsány? „Őket” ki szállta meg?
Vajon „mi”?…
Déli (délnyugati)… Mediterrán? A szerémi? Mitől? A legjobb – Hamvas szerint.
Ha a vérségileg inkább horvát, szellemiségükben a legnyakasabb magyarokkal rokon
(édestestvér!!!) Zrínyieket, Frangepánokat veszem, igen! De hogy „mediterrán”?...
Ugyanúgy mediterrán a maga, családja, népe szabadságáért a vérpadot is vállaló
horvát‒magyar főnemes, mint a fiumei származék tömeggyilkos hazaáruló? Nem másról
lenne szó?
Mediterrán… Mint a Balaton-mellyék, melyet (finomkodó ugyanazok?) szintén
lemediterránoznak, pedig csak… dunántúli! Túl-a-dunai.
A nyugati a második legjobb – Hamvasnak ‒, amúgy alig.
Mondjuk Faludy György igazi nyugati magyar… Hogy is mondja? 1947. októberéban a
Népszavában (a legjobbkor s a legjobb helyen): „Ha Németh és Kodolányi jelenti az
irodalmat, akkor a magyar demokráciában nincs irodalom”.
Gyurcsányi minisztere – Kóka, János, gazdasági, és, közlekedési ‒ a sajtó híradása szerint
így látja a fajtáját 2006. dec. 14-én: „A pannon puma él, jó kondícióban van, de tartósan
csatlakozik hozzá állandó társa a hun hiéna, vagyis a rekordméretű hiány".
Kár, hogy Pannóniában nem él puma, Hunniában hiéna. No de sebaj! Jár még a
Hiller‒Kóka néptanodába egy-két évjárat…
Előfordul, hogy „nemzeti polgári” és „pannon” írónak a mi Erdélyünk: Románia.
‒ Megyek haza az Alföldre.
‒ Hová?
‒ Aradra, Iratosra…, Erdélybe.
‒ Romániába! – igazít ki az Írószövetségben a 2000-es évek elején.
Mert a vérbeli dunántúlinak mit sem jelent, ami a Dunán arról, a Dunától keletre történik.
Létezik. Él. „Alföld”; „Erdély”; hogy „Mold(o)vá”-ról ne is szóljunk. Hogy azt az egészen
durva – „pesties”? ‒ kiszólást ne is említsük, miszerint „Lapos a tetű és az Alföld”! (…)
Az alföldi: ellát a Tátráig, valamennyire azon is túl, Erdély hogyne lenne a sajátja, Moldva
sem idegen neki (Csokonai Debrecenben, láttuk, a csángók sorsáról is tud, Pápáról nem
biztos, hogy el lehet látni a Szeretig, Csöbörcsök Dnyeszteréig különösen nem), a Délvidéket
hogyne fogná be a tekintete, a nyugat meg, természetesen, láthatára keretein belül vagyon…
Sőt! Arra megy – még tovább, Lajtán is túl – tanulni; hogy aztán visszajöjjék…
A pannonmagyar csakis nyugatra néz, nyugatra tart, kizárólag a nyugatot tartja figyelmére
méltónak? Hogyne, a német – osztrák és bajor – hatás. Míg ellenben (az alföldi…).
A dunántúli nem lát túl a hegyein?
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‒ Könnyű az alföldinek! Bármerre néz, a szemhatárt leszűkítő hegy száz kilométerekre van
tőle! Megszokta, hogy messze lásson, messze nézzen, messzire tekintsen. Egyenest az égbe.
Égig.
Míg ellenben a túl-a-dunai szittyamaradék. Átitatva NapNyugattal. NapNyugat gőgjével.
Önimádatával. Mindent-lebíró-igyekezetével. (Míg azonban a NapKelet…)
Berzsenyi fél szemét a Dunára, fél szemét a Tiszára függeszté – ahogy helyénvaló, hogy aztán
mellédurrantson! „A dunai nyelv bővebb”, véli, hogy rögvest meg is magyarázza, miért: „A
tiszai föld eleitől fogva csak pásztorok hazája volt, hol a természet üressége nem szülhet
egyebet lelki ürességnél”. Annyira nem, hogy a legjava írók, költők nem akármilyen csapatát
onnast szalajtották! Csokonai, Petőfi, Arany, Ady, Móricz, Móra, József Attila, Gion… mint a
lelki üresség kifejtői. (Persze Berzsenyi korára ez még nem állt így öszve…)
Az, az.
Hogy Berzsenyi végül csak helyrebillentse a dolgot: „De ha mindjárt a tiszai gazdagabb is,
következnék-e azért, hogy ez minden, amaz pedig semmi?” – idézi Várkonyi Túl-a-Dunát
szerelmes elfogultsággal leíró művében.
Az 1900-as évek elején ez a választási rigmus járta Zalavégörsön (Alsóörsön) és környékén,
midőn a nemzeti párti Kossuth Ferenc ellenében induló pecsovics képviselőjelölt vasutat ígért
a népnek: NEM KELL VASÚT, ÉLJEN KOSSUTH! Mire föl 1909-ben avatják a Balatonvidéki Vasutat: VAN MÁR VASÚT, ÉLJEN KOSSUTH!-ra vált a jelszó. Mert hogy Kossuth
igazgatta erre a vaspályát, meg hát MINDENKÉPPEN KOSÚT!
Mondom, mert a Dunántúl (velünk egy nyelvet beszélő) népe – a Balaton-mellyéki
különösképp (hogy erre nyomban okkal sértődjék a somogyi, a mosoni, a tolnai!) ‒ épp oly
tiszta szívből és teljes mértékben magyar, mint az alföldi. (Avagy a székely…) (A palóc
felföldi.) (A szerémi maradék magunkfajta ember.)
Az északi mieinkről szólván…
Selmec diákhagyományaival ismerkedem fiam fehérvári földmérő-mérnöki tájékoztató
füzetéből. A soproni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetem ősét Selmecbányán
alapították, s az ottani – elég németes – deákvilágról kaphat képet belőle az ember. A selmeci
királyi bányászati és erdészeti akadémián a XIX. század második felében tájak szerint
tagozódott a tanulóifjúság: alföldi Tisza-vidéki, dunántúli, erdélyi, meg szepesi kör működött
a főiskolán. Mely szepesibe léphettek be – nyilván – a sárosi, zempléni, trencséni s miegyéb
felsőmagyarországi deák ifjak.
Tehát a „szepesi” (föltehetőleg) annyit tett, mint a „felföldi”. Azaz: négy magyarhoni
nagytájról tudott a selmeci deákifjúság és nyilván az akadémia tanári kara… S (minő
véletlen): az alföldi meg Tisza-mellyéki…
A pestiről Csokonai Vitéznek A pesti dicsőség című költeménye jut eszünkbe: „Inkább
laknám Moldovában, Bukarestbe, / Mintsem a candra, pénz-sípos, fene Pestbe…”
Mely candra nem egyéb, mint rongyos, romlott, aljas. Tessék választani!
Hogy ’48 és ’56 bizonyítsa, Ő is a miénk.
Magyarán szólván…
Prohászka Lajos Vándor és bujdosó című munkájában a német vándor, a magyar
bujdosó… Hamvas Béla Az öt géniusz című 1989-es kötetének utószavában írja Dúl Antal:
„Prohászka nagy gonddal és szeretettel kidolgozott karakterológiája alapján a magyarságnak
azt a típusát veszi, amit Hamvas Béla alföldinek nevez. A nemzettestnek valóban ez a
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legeredetibb típusa, mivel az ország középső, határvidékektől körülzárt területén él, és idegen
hatások a legkevésbé formálták jellemét”.
Végezetül: idegenszemű, idegenlelkű, idegenszívű… vagyon-é, avagy mégsem?
Nem csak nálunk, például az északkeleti szomszéd kisoroszoknál! Az ukránok jó fele
ukrán érzelmű, a többi a nagyorosszal tart. Kisoroszország lakóinak hivatalosan csak 17 %-a
orosz, ám az ukránok egy része nyelvében is eloroszosodott, másik része még a kisoroszt
tartja anyanyelvének, de az orosszal érez… Úgyhogy választáskor alig jön ki a szavazatok
fele a Szabad Kisoroszországra. Szavaz a kisoroszok nem kis hányada a nagyoroszokra… A
román „származású” „moldován” az orosz lelkű s nyelvű Nyeszteren-túli betolakodókra.
Avagy: nem idegenszívű-é az a magyar anyanyelvű senkiházi, aki a nyakunkra hozta a
mongol(-tatár), a török, a német, az orosz, meg a többi, hozza ma az amerikai – immár
„globalizmus”-terjesztőnek nevezhető – gyarmatosítókat? Magyarnak magyar őkelme, csak
hát…
Kuruc-csúfoló labanc gúnydal 1755-ből, címe Hol vagy te most, nyalka kuruc?, s nagy
bátran mondá a szerző költő a tokos tokája mögé bújván: „Szaladj, kuruc, jő a német! /
Tudod, hogy mily okos féreg, / Hogyha megkap, tudod, megcsap / Jóformán, hogyha kézre
kap, / Nyalka kuruc!”.
Amúgy (1711-ig) elbújt az öreganyjába, ám mostanra megbátorodék őkelme, s ím ígyen
gagyog. Ja, hja, a magyar nyelvű némötje.
Azaz hát: eszerént mégiscsak van magyar nyelvű idegen irodalom!... Anélkül állíthatván
ezt, hogy cionisták, nudlisták, buzernyákok, nácik, komcsik, antiszemiták, trockisták,
fasiszták, glóbisták satöbbik lennénk.
Őkelme nem a tokossal tart, nem a némöttel éröz, nem az idegönnyel, a mögszállóval: a
labancért izzadván a saját fajtáját útálja kegyetlen?
Ím így a féreg itten nem más (nyilván), mint a nádi farkas… Másképpen hogy löhetne
lobonc uraink szavát érteni?...
Idegön szömmel, magyar szömmē…
Az 1849 első napjaiban Nagyenyed kétezer védtelen magyar lakóját vadállati
kegyetlenséggel halomra gyilkoló, házaikat előbb kifosztó, majd rögvest fölgyújtó húszezres
oláh hordát vezető főgyilkosok közt magyar anyanyelvűek is voltak. Hogy magyarok lettek
volna, ők tagadnák a legvehemensebben. „Öld a magyart!” – mondották volt az őket
befogadó vlah nép nyelvén e vlahoknak. Pusztítsd a piszkát, a fegyvertelen, lebunkózandó
vagy elevenen nyúzandó férfiakat, az előbb azért még megerőszakolt leányokat és
asszonyokat, a falhoz csapandó csecsszopókat.
Tamási ugyanerről ugyanazt (érthetően) másképp fogalmazza meg: „Gondolkoztam a
magyarság sorsán, mely nemegyszer árva bokornak tűnt, s melynek fészkébe sok kakukk is
szereti belopni a tojását”.
‒ Kakukk!
Kukukk, a nemjóját.
Czakó Gábor nemkülönben helyre teszi őket. Folyamatosan! Juhász Zoltánnal közös
könyvében Trefort minisztert idézi, aki eldöntötte, milyen származásúak vagyunk. Azon az
alapon, hogy európai rokon kell, nem ázsiai. Azoknak, akik irtóznak mindentől, ami magyar –
ebben a posztmodern tettestársai. Arany európaiságától ‒ amitől ő a legmagyarabb. Azoknak,
akik inkább Finngáriában élnek, nehogy már Hungáriában. Mely Finnland – mellesleg ‒
német, nem Suomi. Számítógépen összevetve 4800 magyar szó külkapcsolatait 59 más
nyelvben kiderüljön: legközelebb a törökhöz, a perzsához meg a szanszkrithoz állunk. Juhász
25 nép parasztzenéjének szintén számítógépes összevetésével mire nem jött rá, mit nem
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mutathat föl: közös zenei ősműveltségből származik a magyar, a török és a dakota indián
népzene. Hogy a kelta rokonságról már szót se ejtsünk. A hanti meg a manysi zene mi más
lenne, magyar – a szétválás után erősen leegyszerűsödve.
Hogy kiderüljön, a finn valóban a rokonunk, ha nem is a testvérünk. Persze attól még
testvérként szerethetjük… ötödunokatestvérünket is. Legalábbis felénk így szokás. Hogy
mind testvér.
Délmagyar, félmagyar, északmagyar… Mert hogy magyar a magyar, bárhol él. Ha
engedik.
S hogy mindez mi végre? Azaz: megmaradunk-e? Mennyiben?... És mire föl?!
A dél-tiroli (német) almakertész gazda a gyümölcsszedésre jelentkező magyar
egyetemistáknak (köztük fiadnak) nem hajlandó olaszul válaszolni, csakis a német szót érti.
Hogyne tudna taljánul, de ne akarják már őt ilyen idegen dolgokra kényszeríteni! A
szülőföldjén. Mire föl a baszkföldi Bilbaó labdarúgócsapata egy adott pillanatban inkább a
spanyol első osztályból való kiesés veszélyét vállalta, mintsem hogy idegenlégiósokkal
erősítsen... És bent maradt! A Bilbaó 1897-es alapítása óta csak baszk játékosokat alkalmaz.
„Baszk csapatba baszk focistát!”. Hogy ne mondjuk Finnországban Magyarország ålandi
tiszteletbeli konzulja a nála 2011-ben finn tolmáccsal tiszteletét tevő hunn állami vezetőt
svédül tájékoztatja: „Mi soha nem fogunk finnül beszélni…”!
Csak így lehet megmaradni.
Lehetne.
Lönne löhetségös!
Mifelénk is.
Miközben ez időben is minálunk a (nekünk ‒ s nem nekik ‒ szánt) filmjeinket a mieink
angol címmel látják el, hogy a kutya se értse. A közrádió a rendszerdöntés óta is változatlanul
sugározza a disszidensképző zenebonát. „Értelmiségünk”, „közembereink” java (?) egyetlen
ép magyar mondat leírására, kiejtésére nem képes, úgy belegabalyodik – a „világnyelv”-re
való váltás lázában ‒ magyartalanságok (lassanként valóban rendszert alkotó) sorába. A
magyar irodalom, a Magyar Írás a magyar mezőgazdaság termékeihez hasonlóan
gyarmatáruvá silányodik: Itt megtermelik, Ott földolgoztatik (a megrendelő gyarmatosítók
kénye-kedvére)…
Gion (hőse) mondja Aranyat találtam című regényében: csapjuk be mindkét csürhét! A
„jugoszláv” (komcsi) csürhét és az „anyaország” (komcsi) csürhéjét.
Kb.
(Ha meg úgy hozza a sora, nyilván a némöt, a török, a ruszki, a jenki, bárki megszálló,
meg a náci és a banki elnyomók csürhéjét.)
Ehhön alföldi szív köll?
Nem biztos. Magyar mindenképp.
„Magyar”…
Tiszán innen, Tiszán túl.
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Ókanizsai jegyzetek
Horgos komonistái
Vörös csillagos II. világháborús emlékmű Horgos főterén. Rajt a szöveg (nem éppen ép
magyarsággal): „Örök megemlékezésül a népfelszabadító harcban elesett elvtársaknak Horgos
területéről 1941-1944. Mirkovic Jovan Petrovic Zivko ERDELJI NANDOR Stefanov Slavko
KALMAR JOZEF Knezevic Mileva Krajic Zivorad HEGEDIS JOZEF Rus Milan TILINKO
LASLO Morac Ljubomir”.
Az évszámra nem emlékszem pontosan, lehet, hogy a vége 1945. (Azaz: pontatlan az
útszéli jegyzetünk.)
Partizánok voltak, útonállók? Köztük „magyarok”, akik az ellen fogtak fegyvert (?) –
álltak bandába ‒, hogy Magyarországé legyen az, ami Magyarországé?... Ki tudja.
Van, aki emlékszik. Eszerint:
‒ Az effélék komonisták voltak! Ahogy Erdélyben, a Délvidéken, Szerbiában‒
Jugoszláviában is szinte csak magyarokból állt a „komonista párt”…
Szegény emberek, akiket könnyű volt elámítani.
Az egyik csóró a nyilasoktól, a másik a komonistáktól várta fölemelését.
Megkaptuk.
Akár odahaza, csanádvármegyei Kisiratoson is: először a gazdák, másodjára a szegények
árulták el a falunyi közösséget! A gazdák hangadói, a szegények közül is a vadabbak.
Trianonban Magyarországnak ítélték (volna) Kisiratost, ám a gazdák földje jórészt az Arad
megyei szomszéd, Kürtös nagyközség Kutas nevű határrészében feküdt. A föld miatt kérték át
a gazdák a falut Romániába, mondván, úgysem tart ez az egész sokáig!... A szegények
vérmesebbjei (akik ’18 után ’44-ben is kifosztották a zsidó boltost, a zsidó s miegyéb
földbirtokost és -bérlőt) 1945 után nekiálltak kifosztani a náluk tehetősebbeket, a gazdákat…
Úgy állunk, ahogy.
Megkaptuk a magunkét.
Megérdemeljük?
Ez jár nekünk?
1941 és 1944 közt a délvidéki magyar komonisták nem léptek át a magyarországi pártba,
maradtak a Jugoszláv Kommunista Párt tagjai. Tudton tudták, hun a helyük.
A cigányzene: magyar zene
Mondottuk volt: a magyaron kívül nincs még egy nemzet, amelynek értelmisége leköpné a
saját városi népies műzenéjét.
‒ Cigányzene lesz? – fintorognak reggel óta a barátaink.
Szinte mind.
Cigányzene, kell ez nekünk?
Neked.
Nekik.
‒ Neked tetszik? – értetlenkedik a jó barát.
Hogy tetszhet.
Bartók mondotta volt (1931-ben) a magyar népies műzene művelőiről, a
cigányzenészekről: „…tartsák meg még jó sokáig helyüket minden jazz és sramliostrom
ellenében…” a magyar könnyűzenében.
Magyar, könnyűzene… Hogy lenne a cigányzene?
Arról nem szólván, hogy a cigánybanda, mint a parasztbanda is, hol népzenét, hol
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műzenét játszik…
Ahogy a jazzmuzsikus ámerikai és áfrikai (majdnem) népzenét is, a sramlizenekar szinte
sváb folkmuzikot.
Majdnem, majdhogynem.
Pláne!
A magyar értelmiségi élfiak s élleányok tettek róla, hogy a jazz és a sramli éljen
(Magyarhonban is, sőt, itt tán még inkább, mint őshazájukban), a cigányzene ellenben
vesszen.
Vesszék!
Ha nyakon vágod, rögvest lerészegez.
‒ Nem ittál te túlontúl sokat?
Másképp hogy történhetne ilyen.
Az ókanizsai banda is: hol népdallal, hol magyar nótával kedveskedik.
Való, előbb szinte csak nóta. Népdal alig. Aztán hogy bele-belekezdünk, szép régi
parasztdalokra gyújtunk, azt kísérik, alkalmazkodnak hozzánk! A végén már csak elvétve
egy-egy magyar nóta. Hogy legvégül letegyék a vonót; érzik, elvagyunk már magunkban is.
De… hozzájárultak a jó hangulathoz!
A miénkhez… Mert a jazzfiak s jassz-leányok (ellenben) időközben (dzsessz-)kereket
oldottak.
Zavarja őket – eszerint – nemcsak a magyar nóta, a magyar népdal is.
Minden, mi magyar?
Ez lenne a baj?
Nem a cigány.
Hogy félrevezetik az embert!
Jasszosan könnyedén a félhomályban.
…Adna a bajor a sramlit kigúnyoló pofájára!
A déli jenki (mit ne mondjak, Új-Orleánban!) a dzsesszen élcelődőnek.
Mert minden népies városi műzene lehet finom, kellemes, fülbemászó, szórakoztató, s
ellenkezőleg, unalmas, bosszantó, kedvrontó.
Honnast tudnók komáink: ez a zene hegedűvel, bőgővel, cimbalommal, klánéttal az
európai műzene hangicsáló szerszámaival él, míg ellenben a valóban roma zene fakanállal,
alpakka késsel-villával, fazékkal, bádog vizes kannával áll eléd.
Persze, hogy persze: más a b.csabai Halászcsárdában – nem akármilyen finom vacsora
közben ‒ a Balassi Táncegyüttest kísérő tökéletes cigánybandát hallgatni, mint a mái tévében
unni a kopott öregurak s öreglányok ormótlan magyar-nótázását!
Másnak más, csak.
…Márquez írja vallomásában: a karib zenén nőtt föl, a karibi zene, tánc, ének – jól érted,
mulatás – töltötte be ifjúi éveit. Tangóharmonikás, netán gitáros, esetleg hozzá dobos
játékára... járták, énekelték, pöngették, ütötték-verték, húzták-nyomogatták… a nekik valót. A
szívükhöz szólót. Azt, amivel azonosultak. A karib fehérek‒rézbőrűek‒feketék népies
műzenéje tudta csak őket igazán szórakoztatni. S nem az eredeti spanyol, indián, néger…
ősiség zenéje, éneke, tánca. Hanem amivé vált a kezükben‒idegükben‒szépérzékükben, zenei
igényük szerint… Biza ők nem fitymálták le a köznép körében általánosan kedvelt népies
műzenét; mert ez az volt. Az ma is. Eggyé válva vele.
Népükkel…
Ez az; ezt kell nekünk elkerülnünk?
Markovicsék Boban gyereke nem szerb cigányzenész? Bandájának zenéje, dala… nem
népies műzene? Amire hogy ne lehetne rázni ‒ nem úgy, mint a magyar cigányzenére?
Eszem (sőt, öszöm) a lelketek (lelkötöket).
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A cigány is magyar
Ha annak érzé magát.
Mekkora kárt okoznak a magyarságnak, akik…
Nem tudják.
Honnan gyanítanák?
Amikor a náci és komcsi, nemzeti szoci és nemzetközi szoci, meg a legújabb gyarmatosító
globálbuzernyák – glóbi ‒ világszemlélet másról szól.
Honnast a búsból!
Lezsidózni azt, aki…
Aki pedig, ha engednénk, velünk tartana.
Ha nem, hát nem. Menjen! Maradjon. Az ő dolga.
A miénk?
Ha van eszünk – szívünk – (hitünk): befogadni.
Hogy velük erősebbek legyünk!
Azokkal aligha, akiknek – ők mondják ‒ vajmi kevés közük van Magyarországhoz, a mi
nemzetünkhöz. A nyelv, igen, de a nép, nem. Hogy elfogadják a fajtájuk kiirtására szövetkező
bűnözők utódaitól kapott finom falatokat, s kiüssék a fajtájuknak menedéket adók
leszármazottainak kezéből a zsíros kenyeret.
„Cigány”…
(Máskor, máshol: „zsidó”…)
(Meg még: „oláh” vagy, nem magyar, mert a neved, dédöregapád… „Német”, mert…
„Jappán”, mer.)
Van, ki faji alapon, van, ki műveltségbeli különbség okán. Leginkább az utóbbiak közül
valók a „cigányzenét” rühellő fijúk s jánykák.
Elhatárolni őket tőlünk, ahelyett, hogy magunkhoz ölelnők…
Nem vagyunk elég kevesen? Nem elég, még kisebbé kell válnunk?
Kinek használ?
Nekünk biztos nem.
Kit szolgáltok?
Kiket?
Van, aki úgy veszi: egykutya a magyar s a zsidó túlérzékenység! Mire föl kend amúgyan
gondolja: az egészséges magyar és a nemkülönben egészséges zsidó nem érzékenykedik…
fölöslegesen! Főleg nem betegesen. A beteg magyarra és a beteg zsidóra jellemző a
nyelvhagyók által fusztrációnak becézett magatartás. Szellem. Viselkedés. Érzés.
Zs-vel kezdődő szót veszel fölösen a szádra?! Zsidóellenes vagyol. Amonnan vévén:
Pusztít az aszály, fagyaszt a fagy? Biztos a zsidók tehették…
Beteg lelkek.
Miért épp rájuk tetszenek hallgatni?
Kikerülni, hallja kend, nagy ívben, ezeket…
Sajnálni, esetleg, őket. Ám komolyan venni szarvas hiba!
Në mulassatok!... magyarok
Kanizsa főtéri – Velence nevű? – vendéglőjének utcai sátoros kerthelyiségében koraeste
nótára fakad az egy szem rác asztaltársaság. A többi, nyilván a helybéli, tehát magyar, mélyen
hallgat. Már ami a nótázást illeti. Mulatozásként.
‒ Nincs mulatás – szól rá a jó barát (valamivel arrébb, a Tisza árterében lévő
mulatóhelyen) a magyar cigányzenészek muzsikájára nótázni kezdő gyanútlan magyarra,
nyilván mert az nem illő.
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Nem való! Veszélyes, mármint „Rácország”-ban.
Délvidéken is? Nem csak Mustoha-Anyaországban? Ahol zsandár veri ki a szánkból a
magyar nótát, magyar dalt? Veri be a szánk, ha nyilvánosan rá merünk gyújtani. A rác
ellenben…
Hiába, ő odahaza van, ha kisebbségben is, de odahaza. Mi, ha többségben, akkor is
kisebbségben.
Csuda, hogy oda jutunk, ahová?
A magunk nótájára nem fakadhatunk… magunkban.
Ókanizsa (Révkanizsával átellenben lévő) légterét éjféltájban is belengi a főtéri rác
zenebona. Azt hallja az egész város!
‒ Hallga!
Ezek mulatnak.
Jókedvűek mernek lenni.
Micsoda öntelt népség…
Nem üt a szájukra zsandár, értelmiségi, más pernahajder?
Meg is látszik rajtuk…
Rajtunk.
Katyvasz zene
Világzenének csúfolik… Azt, amikor a magyar népzenét jasszosítik, a fekete-afrikait keverik
a japánnal, a kínait a taljánnal, hogy a többiről szót se ejtsünk. „Világzene”, állítják, pedig
csak összekutyulják. Jobb esetben egymás mellé teszik a spanyol gitárt, az orosz balalajkát, a
német gombos-tangóhermonikát, a magyar tárogatót, az amerikai szakszofont, az óegyiptomi
hárfát és a távol-keleti táltos dorombját, hogy egyszerre megszólaltatva gyüjjék ki valami
félelmetes… katyvasz.
Nem szebb, fiúk (leányok) a skót duda(szó)… magában? A rác (bunyevác) tambura. A
magyar duda. Meg a többi (satöbbi). „Világzene”; zűr és zavar. Szándékos kavarás. Hogy ne
tudd, ki vagy. Mi. Miféle! Mire föl. Minek és miért. Mi végett e világon (világban).
„Világzene”; hogy oda e rohanjunk.
Hogy mi köze van a „tiszta forrás”-hoz, a jó ég, ha tudja.
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal! … ‒ dallta másfélszáz esztendeje Vörösmarty.
„Ezeknek” aligha mondaná.
„Világzene”, „cigánnyal”.
A magad nótája
Iratosi bëtyárcsárda
Zsandárokkal körül álva
Azér van az körül álva
Kurtuc mulat ot magába
Kurtuc Miska mozs gyere ki
Hat vármögye vár ideki
Mit ér néköm hat vármögye
Tizenkettő gyüjjön ide!
Mit ér néki hat vármögye
Tizenkettő gyüjjék ide
Bor befelé, titok kifelé
82

Azt mondják, berúgtál! Pedig szó nincsen róla. Csak annyit ittál – valóban így volt, mindig
így fordul ‒, hogy se szó, se beszéd, őszinte kezdj lenni. Mit gondolsz, kimondd. Ahogy Ady
mondá a Részek-béli népre, a fajtájára: ha köphetnéke támad, hát kiköp, ha fáj neki valami,
odavág. S nem ő tehet arról, hogy ettől még olyan marad a világ, amilyen, hogy nem képes
megváltoztatni! Sőt, őt akarják mások mássá tenni, őket szolgálóvá „finomítani”.
Ettől rettegtem ifjú koromtól fogvást, hogy kiszaladjon a számon. Hogy milyennek látom
őket. Ezt az egész bitang bolsevizmust. Kb. úgy, ahogy a náci bagázst láttam volna, ha
láthatom; hál’ Istennek addigra eltakarodtak. Magunknak csak ezekkel volt bajunk. Azokkal,
akik miatt évtizedekig nem ihattam annyit, amennyi jól esett volna. Mert akkor… szó ki, én
be… a dutyiba.
Túljártam az eszükön. Azon túl, hogy emiatt is elkerültem az iszákossá válást: hogy
lehettem volna részegessé, ha egyszer nem nyúlhattam bánatomban, örömömben,
miegyebemben a pohárhoz?! Mert akkor jön a…Tudjátok, mi. Bor bé, ész ki. Miska, ha.
(Ha tetszenek tudni, mi.)
Szó sincs róla, hogy rúgtam volna be?! Persze aki reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig ordít,
parancsolgat, hangoskodva „vezet”, hogy értené az efféle – magunk féle – egyszeri
kirohanást? Hogy ha bekapsz egy-két meszely (ne adja az a Kaporszakállú, pint) bort, egyszer
csak… kiszalad a szádon az őszinte szó. Netán hangosabban is, mint azelőtt,
őscsöndességedben. Aki fúrton-fúrt ricsajozik, hogy gondolna másra, ha csöndes ember –
látszólag ok nélkül, pontosabban pár pohár (egy-két üveg) bor nyomán – váratlan (látszólag
érthetetlen módon) kiereszti a hangját?
‒ Részeg vagy.
Hogy lennél.
Ellenben, aki minden áldott nap korareggeltől későéccakáig adja a bankot (20-30
decibellel), mit ihatott napindítóul? Fél lityi fütyülős barackpálinkát? Kétszer annyi csigert (a
napi kapálás kezdete előtt)? Hogy s mint. Mert ha te egyszer, ő ellenben egyhúztomban…
Ezért nem ittál a Kádár-huszárokkal egy pohár italnál többet.
Becsapódtál. Azt hitted, most már szabad – őszintének lenni. Hogy szabad vagy.
Szabad, szabad! Könnyű azt mondani.
Csak jó bort ne tégy elém!
Az teszi be a kaput.
Pecsovicsnak a lelki nyugalmat.
Szalonpolgárok
Kriptokomonisták, kriptoateisták, s más kriptaszökevények.
Szalonspicc, rummal.
Rum bé, ész ki!
Azért.
Hasznocska, az legyen!
Mindig az erős mellett! A „polgárságot” képviselni bármiféle hatalomban, hatalom mellett
– sohasem avval szemben. A polgárosocskát. A polgárkát. A.
Csak finoman, uraim!
Fínomnak maradni.
Nem bele a közepibe! Durván. Durcásan. Neki!
Hógyisne.
Az nem méltó hozzánk.
Hozzájuk.
Sem ez, sem az – teljesen. Valamelyes. Valamennyire. Éppen csak. Éppen hogy.
Szintúgy se.
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Kellett az efféle Hitlertől Sztalinig épp eléggé. Míg ki nem telt az idejük. (Tüdejük
satöbbijük.)
A szálában így nem beszélnek!
Persze, hogy nem. Ők ellenben.
Kriptokomonista?... Úgy tesz, mintha valóban polgár lenne. Hogy csak azért is –
suttyomban – amazokkal tartson. Rájuk szavazzon. Mit lehet tenni? Majd bolond lesz
meghurcolni engedni magát. Valójában, lelke mélyén.
Ahogy lehet: így is lehetséges.
Ha rémuralom, hát jöjjék!
Kriptoateista?... Minden áldott vasárnap istenházban a helye! Hogy onnast igenyöst a
választási körbe tartva adja a szigorúan titkos szavazatát az első útjába kerülő istentagadó
pártra.
‒ Nem olyan rosszak azok! Csak mondják, hogy nem tudnak Istenről. Miért lennének
Egyházellenesek?! Már megint túlozol.
És szavaz az önkormányzat képviselőjeként hithű katolikus, református, evangélikus létére
a keresztény-keresztyén szellemű tanoda alapítása ellen.
Miért ne, ha engedik neki. Engedi egyháza.
Már hogy a csudába ne!
Pógár… Mi nem kéne. „Nemzeti”; az kéne neki, meg egy jó pitsán billentés – mondaná
egy kománk, Lajos, a nagykun pusztaságból.
Hogy a szalonirodalomról ne is beszéljünk!... A se hús, se hal süketelésről.
Szalontündérekkel… esetleg! 16-20 éves kicsattanó fiatalsággal.
Bár egyesek azt állítják, abból a nemből is a tiszta a jobb. Tündérkirályné delnői helyett
Boldogasszony leánkái.
Kispolgárok
A magyar polgárság legerőteljesebb, legnépesebb, legéletrevalóbb, meghatározó része, rétege
– osztálya? – a kispolgárság. Nem az annyiszor kicsúfolt, semmibe vett, lekezelt, lenézett,
lehülyézett alsó polgári réteg, hanem már-már a magyar polgárság… Mely magyari
polgárságot a földművelők gazdatársadalma, maga az iparos társadalom (a nagyiparosok
nélkül, persze), a kiskereskedő-világ, a kistisztviselők csapata, meg a közülük való értelmiség
teszi… Nem a nyárspolgár, a nyerspolgár, maga a polgár Magyar Honban. Mely nélkül csak a
nyafka, nagyzoló, öntelt, gyakran a nemzet dolgaiból semmit sem értő, a nép gondjaival
azonosulni a világ minden kincséért sem képes nagypolgárság mutatja magát… a vékony (s az
utóbbihoz igazodó) középpolgár réteg mellett.
Mert magadból indulsz ki? A magad fajtát tartod a különbnek?
Tán mégsem csak erről lenne szó.
Hogyne: édesanyád kisgazda családban nevelkedett, édesapád az ősök nemességét
emlegető zsellér fiából lett (valóban iparkodó) iparos vala…
Nézd Békéscsabát! Nem ez a réteg – osztály…? – tette ki a polgárságot? A polgárság
négyötödét (kilenctizedét)? Aradon nemkülönben. Iratoson, Kígyóson; nyilván Veszprémben,
Almádiban. Szerte…
Iparos? A jobb. Ám a mai iparos: minél hamarabb minél többen keressen… „Ahogy jónak
látja”, igazítod el. Biztos, hogy azt nézi, mielőbb, minél kisebb befektetéssel, a lehető
legkisebb erőkifejtéssel tegye meg. Míg az apja, ha később végez is a dologgal: ilyenkor
valóban a legjobb megoldást választotta. Akár az öregapja.
A kisgazda? Körösztapád marékkal szórja a gyomirtót, kártevőirtót; rá sem ránt, hogy
ebből mi kerül a zöldségedet, gyümölcsödet vásárló asztalára, bendőjébe. Aki szereti a földet,
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mind a temetőben porlad – mondják, nem ok nélkül. És aki értette… A mai földműves alig ért
már ebből valamit. Kiesett a körforgásból; kiverték (már az apját).
Ám a polgár. (Nem a „politikai pógár”!)
Aki tisztességes munkával szeretne megélni – abban a világban, amelyben sem a
tisztesség, sem a munka nem érték. Épp ellenkezőleg!
Akkor?
Jól fog kinézni az új világ… nélkülünk.
Magyar pógár
Szalmásy Erzsébet szárberényi otthonában beszélgetünk 2008. Szent Iván hava 10-én
családról, régmúlt dicsőségről – a néhai polgári világról, e valahai balatoni középpolgári világ
haláláról...
Az „y” arra is utalhat, hogy nemesi származékok Szalmásyék – tehát a dzsentrisors
valaminő ismétlődésével szembesülhetünk? (Tudós vizsgálat szerint a Dunántúlra az –y, az
Alföldre és Erdélyre az -i jellemző.) Csak hát: jó száz évvel ezelőtt a magyar dzsentri,
legalábbis Mikszáthék tapasztalata szerint, nem volt képes a polgári világhoz, a
vagyongyarapításért bármire képes polgársághoz igazodni. Ez a falusi – középosztálybeli
szinten élő, illetve azt elérni igyekvő – polgári középréteg annál inkább vállalta ezt!
Paraszt(gazda) és iparos, (keresztény, keresztyén és zsidó) kereskedő, vendéglős, igyekvő
tisztviselő ugyanarra tört: megalapozni a család jövőjét, gyűjtögetni, hogy legyen mit tejbe
aprítania az unokának, dédunokának is…
Farkas öregapám Ottlakán (ottlakai tanyasoron), Kígyóson (a Templom-uccában)…
Asszonyom Ujvári öregapja Berhidán…
Szalmásyék Berényben.
Mind szét tetszettek verni!
Azt a réteget – osztályt? ‒, amely képes volt az előrehaladásra, a gyarapodásra, a
megerősödésre, önállósága megerősítésére. Úgy, hogy közben nem szakadt el gazdaként a
paraszti osztály alsóbb rétegeitől, a kisparaszttól, a zsellértől, napszámostól, cselédtől. Tán
azért sem, mert – ha kellett ‒ maga is az eke mögé állt, nem érezte bepiszkolódottnak magát,
ha iparosként a saját műhelyében megfogta az olajos szerszámot, üzletében, ha a segédnek
más dolga akadt, maga is kiszolgált, mészárszék tulajdonosaként nem várt henteslegényeire,
ha le kellett kapni a négy lábáról a hízót. A néptanító, aki szegényesebben élt a legtöbb gazdaés polgár-csemeténél, de tudta, mi dolga e világon, s erre akár büszke is lehetett!
Mely dolgos gazdához, iparoshoz, kereskedőhöz, értelmiségihez hogy ne igazodott volna
szívesen a polgárosodhatnéktól áthatott Kurtucz Miska-féle fodrászlegény! A magad fajta,
akit jobbára faluról szalajtottak város iránt – indított a nyomorúság.
A kispolgárhoz. Mely kispolgárt, amúgy, Veres Péter után szabadon, ki nem állhatta az
apámhoz hasonló ember! „Kispolgár”-nak lenni… nevetséges, alantas, méltatlan dolog!
Hogy lett volna…
Ezt is elhitették velünk.
Honnan tudnák a markszi‒lenini‒polpoti népboldogítók, hogy Magyarhonban, meg tán
máshol is, Európa e fertályán biztosan: a polgárság derékhadát ez a kinevetett, semmibe vett,
utóbb a többi polgári réteghez (osztályhoz) hasonlóan kisemmizett kispolgárság alkotta!
A polgárság kiirtását a nemzeti szocialisták kezdték a zsidók otthonukból való elűzésével,
a mózeshitűek pusztításával. A nemzetközi szocialisták a keresztény polgárság eltakarításával
tették föl a Huszadik Századi Szociálizmusra a koronát. A kispolgárság?... Eltüntetése
rövidesen befejeződhet a – globalista (hogyne, glóbi) ‒ PénzIstenHiten lévőknek
köszönhetően.
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A lumpenpógár
A lumpenproletár tejtestvére! Csak ennek (valameddig még) van mit a tejbe aprítania;
amannak alig, csak ha leüt – kirabol – (átver) valakit.
A lumpenpógár? A fogyasztás rabja. A fogyasztói társadalomnak nevezett, rablók által
működtetett látszat-bolondokháza, mely nem is annyira sárgaház, mint inkább annak
valamennyiünk tudatos kifosztását nyújtó nemzetállam-romboló államok-fölötti világállampótló ön(föl)emésztő puccos pöcéje. Vedd, vidd, másnap dobd el, vásárolj minél előbb és
mennél többet, annál jobb, ha hitelre, hát hitelbe, ha nincs is annyid, mint amennyit fizetned
kéne, tedd rá magad, az életed! Mindent szabad, bármit, amit lumpenproli el nem képzelhetne,
lumpenpógár annál inkábbb! Már-már ő a.
Mi is ő?
Ha őkigyelme azt tudná!
Ez az, épp erre megy a játék.
Ő a.
Zisten.
Üss a szádra.
Hol csak pörögsz, pörgesz, fölpördülsz.
„Légy önmagad!”
Sikerül neki.
Politikai-pógár
Ez a legújabb; e kor teremtménye; érdekből pógár. Másra hivatkozva pógár! Más mögé búva,
másnak adva ki magát, más álorcáját magára kapva, másnak mutatkozván, mint ami valójában
a marhája.
Nem annyira szarvasmarha, mint inkább a hasznot űzi! Oda áll, ahol épp a hatalom
mutatkozik. A jövő!
Kit nem érdekel a saját jövendője? Hát még a családjáé, amire lehet hivatkozni, nem
szólván osztályról, népről, emberiségről?! Nem magáért, valami magasabbért, magasztosért!
A zsebéért.
Ahogy vót politikai-proli, úgy kerül ma politikai-pógár is!
A politikai-proli: ne mondj mást, Marx, Engels, Lenin, Sztalin, Kun, Rákosi, Kádár,
Marosán, Münnich, meg az egész bagázs! Azaz kétkezi munkás még véletlen sem. (Tán
Kádár, véletlen, valameddig. Míg rá nem döbbent, hol a helye: a munkásellenes álmunkások
különítményében.) (Meg tejtestvére, Buci Gyuri.) Lejjebb valamicskével: iparos fiúkból,
gazda fiakból, kereskedősegédből, tanító néniből lett álproletárok (akarjuk mondani politikai
prolik).
Akár a politikai-pógár: … S itt elhallgatsz. Neveket nem akarsz ideróni. Minek bántani
őket! Kapott eleget a pógár Magyarhonban – da, a Kárpátok alatt ‒, nem tetézzük. De: nem
poltikai-pógár-é az a városi, vármegyei, tartományi, országos pógári párti – a pógári
politizálásból megélő – közember, aki az istennek sem veszi természetesnek a színház, a
múzeum, a művészetek, az irodalom, a könyvkiadás támogatását. Mást ne mondjunk: a város
pógári közemberei 1956-ra hivatkozva gondolhatják magukat hivatásos, tehát ebből megélni
tudó politikusnak, ám a város ’56-os vértanújának az évenkénti zenés emlékünnepélyére már
minek mennének el? Muzsikát, kornyikát, szavalatot, vén Corvin közi utcai harcos
szónoklatát hallgatni… Nem küzd ő épp eleget ezért a vonalért?
Hogy a pógár… valami más (volt, másnak kellene lennie)?
Nem, ő csak politikai pógár.
Amíg az érdeke ezt szolgálja.
Ha nem, hát nem.
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Mint a politikai prolik jó része tette: ma a nagytőkések legfőbb kéznyalogatói.
Politika? Hogyne, a hasznocska.
‒ Hallod, nem értesz te semmit.
Politikai-polëtár
Mást ne mondjunk: Marksz, Engelsz, Lenin, Sztalin, Rákosi, Gyurcsányi… Kádár nem, ő
valódi polëtárból lett politikai-polëtár. (Pol-Pot? Róla mit tudunk? – azon túl, hogy irtotta a
saját népét.)
Annál rosszabb nekünk?
Nem egyre megy?
Nemde.
Bár.
Ugyi.
Ha nincs elég polëtár, hogy véghözvigyék a véghöz vinni valókat, hát odaállunk mi, azaz
ők. Űk; a bitangját.
Polëtár, polëtár! Tégöd is jó becsaptak!
Mán mögén.
Megint.
Újólag.
Most éppen ugyanazok ugyanúgy – másképp ugyanúgy – nyuvasztanak.
Mikor épp melyik fizet!
Világ polëtárjai feszt ëggyesülnek.
Többet kéne, gyerököm!
Gyermökök.
‒ Gyerököt? Azt nem.
Azt csak a polëtárbul lött polëtár. A pógár-származék főpolëtár (mán közéletileg!)
majd ha bolond lösz.
Mint nácinak a hanyattesés
…Akarod mondani a haláltábor?
‒ „Haláltábor”; ne mondd!
Mi az, hogy haláltábor?! Nem is volt.
Volt. Több millió zsidó áldozattal.
‒ Nem igaz!
Hazudsz.
‒ Ezt is a zsidók találták ki!
Ezt? Mindent.
A kommunizmus százmillió áldozata…
‒ El ne hidd!
Szerinte szemenszedett hazugság. Még hogy Lenin elvtársék Sztalinnal effélét. Hógyisne!
‒ Nem vagy te fasiszta?
Azok akarják úgy beállítani, ahogy nekik kedvezőbb. Hogy akkor az ő működésük…
„Működéstek”.
Az igazi baloldali nem hisz abban, hogy saját oldalának is van szélsősége; csak a
másiknak! Valamirevaló jobboldali tagadja, hogy vonalának is lehetnek túlzói. (Tagadja, míg
teheti.)
A sztalinizmus? Torzulás! Ahogy a másiknak a nácizmus.
Honnan tudnák, hogy a magunk fajta a saját oldalának a szélsőségét jobban utálja, mint a
túloldalét.
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Jó hogy!
Hol vídd a harcot?
Persze, odahaza.
Ellenben egy jeles jobboldali, nemzeti, demokrata, keresztyén közember úgy gondolja, a
globalizmus elleni harcot ne náluk vívjuk meg!
A talpalatnyiért? Ne otthon a magunkéért? Akkor hol, ha szabad kérdeznünk?
Ne nálunk, mert náluk nagyon jól ki lehet jönni a gyarmatosítókat kiszolgáló álbaloldallal.
Épül ez, amaz. Kapnak támogatást! Hiába jobboldali a városházi többség (mert nemzeti a
lakósok zöme), a példás összefogásnak köszönhetően dől a pénz (nekik, szerintük a lé) a
városba. S épül, magasodik… egy eléggé idegen város ott, ahol valaha a nemzet java
találkozott. Arra a városra telepedik rá a nemzetközi pénzhatalmat kiszolgáló, segítségével
zsebét a tőlünk rabolt kincsekkel szabadon tömködő tolvaj banda, amely egykoron a megújuló
Magyarország szellemi székvárosa vala… Deák, Széchenyi, Kossuth, Kisfaludy (s hasonlóak)
jóvoltából. Emezek rosszvoltából ellenben… Hogy egyértelmű legyen a dolog, a mieink
segedelmével amazok kezdik átvenni a prímet.
Reformkori magyar főváros? Külsőre, majdnem mintha.
Bévül, lelkében, szellemileg…
Kellene!
Mert minden falat kenyérért, talpalatnyi földért, korty tiszta vízért, mindenért, mi a miénk,
hogyne kellene… A corvinista fiúk, leányok elszántságával! A Corvin köziek hitével. (Ha
tudni akarod, az milyen volt, olvasd el Benedikty regényét!)
Corvin köziek… Ne bomolj!
Gyűlöletbeszéd!
Ami szól belőled, ha ellenük mersz szólani.
Ne uszíts.
Meg kéne békülni velük.
Kikkel? Ezekkel?
Nincs kivel.
Az ördöggel lehet-é?
A nemzetet szolgahaddá alacsonyítókkal.
Leteheted a flintát. Mi a pennát sosem fogjuk.
Pöffeszkedő pápisták, rögeszmés kálvinisták
Bevallom, magyar katolikus létemre igencsak ellenemre van a nem is annyira kivételes római
katolikus pöffeszkedés. Leszektázni a kisebbik egyházat.
Mire föl a Vatikán 2008-ban közreadja az újdonságot: a mohamedánokból van a világon a
legtöbb (1,3 milliárd), a római katolikusok a második helyre szorultak (1,1).
‒ Szekta! ‒ rikkanthat a hasonlóan marha muszlimja.
Miközben szektás az a valaki, aki úgy gondolja, csakis a felekezetéhez tartozó, hithű
ipse és hölgyemény idvezül!!! Hogy menne a mennybe a gonosz, ki a keresztfán megjavul…
Piha.
Hogy aszondi „bálványimádók”! Evvel a sületlenséggel terítenek le egyes reformátusok ‒
Debrecenből nézvést: kálomisták ‒, s vennék el a kedvünk… az élettől is. Ha hagynók
magunk!
Mert, szerintük, bálványt imád, bálványokhoz fohászkodik a pápistája…! Pusztán azért,
mert ‒ valóban! – szobor, szentkép, szentegyház előtt emel kalapot, vet keresztet, mond
imádságot a katólikus ember s asszony! Nyilván mert a faragványt, írott képet, sárból,
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téglából, kőből emelt istenházát azonosítja… Miurunkkal! Miasszonyunkkal! Mifiunkkal!
Magával a Szent Szellettel.
Hogy a csudába ne.
Honnan tudnák e bálványimádást szajkózók, hogy mindez csak jelkép…
Bálványimádót rikkantottak a napnyugati hittérítők a nem kedvük szerint keresztény és
istenhívő magyarok Kárpátok határolta honában Krisztus után 800‒900‒1000 táján! Visítottak
s eltüzelték a régi magyarság írott emlékeit: rovásírásos pálcáit, botjait (s papiruszait,
szöveteit, hímzéseit?), kapubálványait, úti bálványait, sírbálványait?... Karóba húzatták,
fölnégyeltették a kor magyar írástudóit, a rováshoz értő táltosokat! Mindent, mi ma igazolná,
kik vagyunk.
Ugyanez az örök tehetségtelen vakbuzgó bugrisság végzett például a Szent László dicső
tetteit megörökítő templomfali képekkel a falkopaszító puritán protestánsok elmebajának
köszönhetően. (Korábban Bizáncban az ikonokkal.) Hogy néhol a többi butaságán átlátó
lelkipásztor, avagy mesterember, festősegéd csak mésszel takarja el a hívatalos egyházuknak
oly gyűlöletesen illetlen, az Árpád-háziak korából való falképeket – amelyeket ma így (a
bálványdöngető dühöngés befejeztével) helyre lehet állítani. Hogy ellenben máig
bálványimádást emlegessenek, különösen a népi katolicizmust illetően, kálomista
testvéreink…
A kereszténység/keresztyénség a szeretet vallása!... Miközben a papok egy része is
békétlenséget szít, ellenségeskedik, gyűlöletet kelt.
Nem kéne, hittársak, magunkba fordulni? S nem bálványimádózni, nem szektásozni?...
Uram egy Teremtőm.
Mert van bálvány, mi valóban elég útálatos (mást ne mondjunk: a pénz), s van épp elég
szekta, mely szintúgy semmibe veendő (szici, szoci, szciente…).
Jóccakát.
…Mire föl Márkus Mihály református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának elnöke egy rendezvényen így fogalmaz: dunántúli egyházkerületében a vegyes
házasságok terén gyökeres fordulat következett be. Amíg 1960-ban csak tíz százalék volt a
vegyes házasságok aránya, addig ma már kilencven.
A családokban megvan a keresztény/keresztyén egység... A rossz papok is
megtérhetnének (nyájukkal együtt) az egy igaz Istenhez.
Nemzeti lap, idegen míveltség
Az úgynevezett jobboldali – nemzeti, polgári stb. – sajtó művelődési rovataiban is túlteng a
máshonnan való. Ahelyett, hogy a nemzeti műveltség, művelődés, művészet állapotát
rögzítenék, értékeire, újdonságaira, hibáira, netán furcsaságaira hívnák föl a figyelmet, napról
napra ugyanazzal van tele az egy-két oldal: az idegen, tehát szép nagyvilággal. Kinyitod
reggel, avagy amikor hozzájutsz, a napilapot, s ugyanazt leled, amit a baloldalinak mondott
kriptobolsevik, nyíltan világpolgár (s magyarfaló) és egyházellenes (és istentagadó) sajtó
művelődési rovata oldalain találsz. Német színház japán módra, olasz művész amerikai
képkiállítása, francia jazz ausztrál hangszerelésben, orosz dalmű holland házban, belgakongói színtársulat abszurdisztáni előadása… S – megtévesztésül? – némi honi, helyi,
bennszülött dolog. Azaz épp fordítva, mint ahogy illene. Kellene.
Már akinek. Mert ezeknek…
Az Istennek sem.
Az Istenért se.
Jasszfiúk jasszmagyarja – milyen lenne?
Ha rajtuk áll, mintha mi sem történt volna! Száz év múlva fiatalasszony dédunokád ráüt a
gyermeke – szépunokád – szájára: Ne magyarul!...
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Csak ami hasznos.
Ami pízt fial.
Szüle, szüle.
…Mire föl újabban több a honi, mint a máshonnani a jobboldalinak hívott – nemzetinek
nem mindig mondható ‒ lapok mívelődési rovatában (oldalain)… Hogy a magukat „nemzeti”
szelleműnek beállító (állító) képládák sport híradója továbbra is elsősorban a nagyvilág
sztárjaival foglalkozzék, s csak úgy mellékesen a mieinkkel. Szemben a kincstári, állami
képcsatornákkal, amelyek ugyan állítólag (s valóságosan is) a fönnálló párthatalom szócsövei,
ám a magyar sporthíreket veszik előre, teszik fő hírré…
Hogy ki fia borja lehet a szerkesztő?!
Wass, az érthetetlen
Nem követ a műítészet – veszi tudomásul, hogy s mint.
Miért tenné.
Wassról jó 50 éve hallgat (a szakma java, illetve zöme). Ki hallott ‒ látott – értő
műelemzést A funtineliről?
Nyilván akad. Nem egy! De közkézen, mi közismert? Vezető szaklapban, netán
tankönyvben is olvasható. Hangadó irodalmár könyvében.
Naná, majd Wass.
Ki, Vas?
Hogy értené – példának okáért – a jassz szerelmese (aki ki nem állhatja a népdalt, a
népzenét, az igényes városi népies műzenét) Wasst… Wass funtineli boszorkájának oláh
lelkivilágát, oláh favágó, olá erdőjáró plájás lelkiségét, a felső-marosszéki
magyar‒oláh‒miegyéb népi világot, a felső-Maros-menti vadon kárpáti rengetegének bármely
moccanását, növény- s állatvilágnak úttalan útjait… Nem Kádár út-ját, nem a jassz út-ján.
Hogy’, ha nem lehet. Hogy érthetné jasszné a Wass-i világot?
Persze Faulknert sem nagyon fogja, Marquezt hogy venné komolyan; Gion mér tetszene
neki? Csak amit a számítógép (miután betápláltad a neked tetsző, szerinted fontos adatokat)
kidob, mi a menő!
Mi a manó!
Wass? Majd ha fagy.
Vas?
Jesz, jessz!
Az, haver.
Jassz.
A kettő eltér egymás mellett, de alá-fölé rendelve.
‒ Mi’ szép!
Még hogy.
Nagyon jassz.
Jassz-magyar a pártmunkással
Jasszmagyar hogy értené Móriczot, Sütőt, Giont, Balázs Józsefet, Körmendit, Farkas Árpádot,
Nagy Gáspárt, Wass Albertot! A jasszmagyarnak mindez smafu.
Hogy lenne.
Nekik.
Akar pártmunkás a pártmacával.
Pártosság, miegyéb.
Egykor, máilag.
Egyhúztomban?
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Majdnem ugyanazok.
Ugyanazért (a hatalomért), de nem föltétlen ugyanazon az oldalon. A lényeg, hogy fönn
legyenek. Legfölül! Minél följebb, annál jobb.
Korszerűtlen vagy! Politikai hátszél nélkül hogy menne?
Legjobb, legszentebb, legtisztább ügyért sem.
A lényeg, hogy.
Vezetni!
Ha túlzol (kicsikét): nem dolgozni.
Egy életet leélni anélkül, hogy egy faforgácsot arrébb tennél.
Lúd(toll)pihét.
‒ Miska, már megint túlzol.
Nem a bor beszél belőled?
Bizton részeg.
Miért ne?! (Rott a második üveg bikavér közben vágta ki Berekben: Ez megélhetési
szerkesztés! Megélhetési irodalom.)
Bor lefelé, titka kifelé.
Négy-öt pohár bor után kezdel őszinte lenni. Ami – amúgy – miért lennél? Megbántani
bárkit. Bárkire, szemtől szembe, bármit mondani, ami annak kellemetlen; minek? Van annak
értelme? Az égvilágon semmi.
Jasszné meg pártmunkás…
Ajvé, az aztán az igazi!
A lényeg, hogy ne magyar legyen.
‒ Hogy mondtad, „magyar”?!
Kész sovinizmus.
Közéletileg nem illő. (Sőt, nem korrekt.)
Ha csak kimondod.
‒ Hallja, kend, Kurta, ez nem korszerű konzervativizmus!
Szerinte nem. Ő a konzervatív. Ő, a könnyen alkuvó, a bármikor zsebre tehető.
És mi van akkor, ha az ember nem konzervatív, csak egyszerűen magyar?
Ne adj’ Isten demokrata hazafi.
Nem is jobboldali. Se bal, se jobb, (csak) magyar!
Már megint ez a túlzás…
Nem lenne jobb, mindez, egy kis jasszossággal? Lejeren.
Nem ez a merev… angolkodás.
Jessz, jassz, Miska.
…A jassz a magyar míveltségből: kivezet. Onnan, abból: kimenet.
Átmenet.
Ejrópa: sport, míveltség, kereszt nélkül
Ellenben a pénz…! Az igen. A hasznocska. Az azonnali. A nyomban lenyúlható. Míg be nem
köszönt a liberális bukta.
Sportra, kultúrára (magyarán test és lélek erősítésére, míveltség-gyarapításra, mívelődésre,
művészetekre, mi több, műalkotásra) az Európai Közösség – akarja mondani unió ‒ nem ad
támogatást! Mást kell kitalálni, másra kell fogni, mire föl kérünk pízt… Úgy tán igen. De
hogy test és lélek, jaj, szellem istápolására?! Majd ha fagy. (Jó lesz, nagy.)
Pl. sportcsarnokra, tornateremre nem, de a tanoda fölújítására (melynek része a tornaterem
korszerűsítése) már igen…
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„Kereszt”; miről tetszik beszélni? – kérdé újjakobinus komád. Arról szó sem lehet, eszedbe
ne jusson! Ejrópában… testedzés, testi vetélkedés, míveltség, mívészet, lélek… Röhej,
nemdebár? Ejrópátokban hogy lenne.
Amúgy pedig (ellenben): az állam leépítése a cél! – mondja, míg tele a zsebe (sajátja a más
pénzével), s ellenére van bármiféle korlát. (Állam, határ, nemzet, nemzetecske, nyelv,
„tájnyelv”, vám, adó, rendőrség, bíróság, honvédelem, míveltség, ha nemzeti s a többi.)
Várjuk az állam beavatkozását – tarja a markát, hogy csődbe ment a tulajdonában lévő,
csak államosítással (máshol: újraállamosítással) menthető takarékpénztár.
Az ezerszer elátkozott álladalomtól kapandó támogatástól remélhet egérutat.
Hogy megkapja (s mert így már futja rá), a legdrágább szállodát foglalja le hétvégére,
megbeszélni szaktársaival a megbeszélendőket. Örömünnepet ülni, hogy mégiscsak a liberális
piacgazdaság a menő!
Így különösen.
Nekünk pedig, vétleneknek, (ha nem vigyázunk:) rámegy a gatyánk.
Kurta, vagy nem kurta, ez itt a kérdés.
Csempész ital
Bor Somlóról, paradicsom Magyar-Kanizsáról. AL, SM megmozdulása Ókanizsával a
közepén.
Ambrus testvér (Gyuláról indulván) Somlóról somlyaival akar bennünket meglepni.
Sikerül is! Kocsideréknyi boros korsajából dűt nekünk a Tisza-parti asztalnál.
Milyen? Somlói?
Somlai.
Somlyai.
Húsz lityivel hozott. (Kisebb hordó telne meg éppen véle.) Ennyit kellett átcsempésznie a
Délvidék s Csonka-Alföld közé húzott nevetséghatáron. Épp ennyivel (bő húsz kila
paradicskával) vágsz neki vissza… a Balatonhoz.
Jó leves alföldi paradicsommal rakod meg gépkocsikád saroglyáját, ára alig harmada az
odahazainak. Hogy futná a csonkahazai áron ötven-száz kiló paradicsomra, hogy azt megfőzd,
a javát – levét ‒ eltedd télire.
Ambrus ideért, én odaértem a csempészáruval. A vámos, ki a minap még félreállított pár
órácskára, amikor meglátta a nevedet, most rád sem hederít. Mással van elfoglalva.
Tartsa meg az Isten a szokását! Hogy legyen mit iszogatnunk… Tisza-parton, Balatonnál.
Mikor mire fáj a fogunk, támad gusztusunk, vágyik a gigánk.
Magyar gigába magyar nedűt!
Paradicsomból is a miénk a legjobb… Volt. Míg kemény, száraz, léhiányos
„konzervparadicsom”-má nem silányították a kiskertek termését is. Efféle régi vágású, leves,
ízes, éretten majdnem édes paradicsommal már csak efféle „határon túli” (eldugott,
rezervátumnak megőrzött) helyeken csókolózhatsz.
Puszi, puszi!
Ha ugyanez borivás, mi több, somlai (kis-somlai, nagy-somlai) magyarrizlinget, szigetit
(hogyne, furmintot) követően, kóstolgatása után jut eszedbe, rögvest leilyen-amolyanoznak.
Pedig egy kis csók…
Pláne a legmagyarabb folyó partján (a legmagyarabb tengernél) állván neki paradicsomot
falni, levét iszogatni, szőlőt szemelgetni, erejét méregetni…
Az ember mit nem tesz, csempésszé válik egy falat kenyérért.
Falat kenyér mindkettő.
Ha lehet, vegyszermentesen. Épp hogy.
(Másik évben B. L. hozta kívánatos Lendva-hegyi borát…)
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Tisza vize, Tisza
Az a.
Mert hogy utána – mi után? (minden után) – ott a víz!
Harmadik kanizsai Tisza-látogatásom a mostani. (A legelső, a 0. jellegű az 1970-es leve,
amikor a határőrség látott vendégül a fogdájában, s ítéltetett el a rögtönítélő járásbíróval tíz
napos szabadkai tömlöclakásra – akkor nem jöhettünk ki a Tisza-partra! Csak gyanítottuk,
hogy valahol itt lehet…) 2004-ben, majd ’7-ban kijött ide a magam fajta –
tiszai‒körösi‒balatoni (Tisza‒Maros‒Körös-közi s magyartengeri) ‒ ember, beletette a kezét,
lelógatta meztelen talpát a jó hideg szeptemberi vízbe, s már kotródott is vissza. Némi séta
végig a város körül – már-már félkörívben ‒ a parton, a Tisza folytában s árterében
gyönyörködve, nagyon otthon érezve magad. Arra följebb Szöged, Csongorád, emerre
valamivel a Maros-parton Makó, túlnan rajtuk Csaba, Kígyós, Iratos… Dél-Alföld! Otthonod.
Ám a vízbe csak nem merészkedhetsz, csak reméled, hogy egyszer itt is megmártózhatsz
benne… Ugornya, Tokaj, Füred, Polgár, Csongorád, Szöged, Tápé után Ókanizsán… S most,
’8-ban olyan melegen kezdődik Szent Mihály hava, hogy majdnem a hónap derekáig
feredőzhetsz Tiszában, Balatonban.
A Tiszán valami zöld; a többiek nem értik. Békalencse, a (Hármas-)Körös hozza
mifelőlünk, tőlünk, a Körösökbe csurgó csatornákból, állóvizekről a jó kis kacsaeledel
békalencseszőnyeget. Kimerted, vödörbe szedted, szaladhattál vele haza. A kacsa mint a
nokedlit falta, habzsolta ezt a tömény zöld (itt‒ott még mozgó, bogárzó) életet…
Átúszol a túlpartra, Torontálba. Hogy meglepjen a folyó: amikor följebb (a CsonkaAlföldön) belémerészkedtél, szinte állóvízben úszhattál! Akkor (jó pár évtizede) hallottam
először, hogy a szerbek földuzzasztották valahol délen, azért ilyen gyönge a folyása. Most
meg az erős árral szemben kell visszakapaszkodnod. Becsénél emeltek gátat, hogy mára
kiderüljön, fölöslegesen; a víz ma szabadon átfolyhat rajta.
Valakiknek jól jöhetett.
Nekünk valami nagyon nem kell? Valakik éppen hogy avval járnak jól.
Tisza, Tisza…
Szögedében meg az általunk fél évszázada látogatott Kárász uccai ókönyves-bolt avval
fogad, hogy szinte nem leled! Megvan, meg, elfelezve. A másik, hangsúlyosabb felében az új
gazda a könyveknél nagyobb fajsúlyú – több hasznot hajtó – árucikkeivel vár.
Rád – eztán – várhat ez a Szeged is. Ez a másik.
Amihez… Mi közöd.
Hogy ahhoz a másikhoz annál több legyen.
Csak azért is.
Életképtelen falvak
Hazudozó senkiháziak állítják, életképtelenek az aprófalak! Be is zárat postát, óvodát, iskolát,
fölszámol vasutat az aprófalvas térségekben a sem nem baloldali, sem nem szabadelvű
„balliberális” kormányzat Csonka-Magyarországon. Azok a kis települések, melyeknek
hálózata töltötte be, fogta át, fogta szorosra a kis közösségek közti kapcsolatokat a
honfoglalástól a tatárjárásig és a törökvészig, az újjáépítések után a kolhozosításig a Kárpátmedencében. Néhol megmaradt ez a településrendszer, egy-egy helyen pedig a
tanyacsoportokig (tanyabokrokig, tanyasorokig, majornyi, kisebb falunyi „tanyák”-ig),
szerekig menően él az egykori családnyi (nagycsaládnyi) helységek rendszere, például
Somogyban, Zalában, vagy épp a Székelyföldön, a Gyímesekben. Tanyák, szállások az
Alföldön… Hogy most a faluromboló nagyszerű elődök lába nyomában járva jöjjenek
pénzistenhitűék a rablómesével, miért kell őket elaggni hagyni!
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Nézed a képernyőn, mi nem történik az amerikai elnökválasztáson, s mivel nem
találkozol?! Az amerikai szálláshelyek egyik legkisebbjével, egy olyan pici faluval, ahol a
mindössze 18 választópolgár szavazatát adják össze az Egyesült Államokban először, s
hirdetnek elsőként (helyi) eredményt: náluk a fekete jelölt nyert! Ahol bejelentik a választás
és a szavazatok összeszámlálása után, ki hány voksot kapott: (a képernyő távolából)
hangulatos csapszéknek tetszik. Azaz a 18 szavazati joggal bíró falunak erre is futja! Oly
helyen, ahol a gyermekeket is beszámítva eszerint vagy 30-an élhetnek: egy nagycsaládban,
5-6 kiscsaládban?
Vajh világgá akarja-é üldözni a jenki kormányzat e legkisebb, vélhetőleg keleti part menti
falu népét? Nyilván esze ágában sincs. Kapna a pofájára az elnök, a kormány és a kormányzó
párt, ha ilyesmire szánná magát!
Hja, kérem, az Amerika!
Ez meg itt… Vadburzsivá vedlett komcsigyerekek rémuralma. A Lajtától az Al-Dunáig?
Teccettek vóna
Tetszettek volna forradalmat csinálni! – szólt ránk Józsi bácsi, nem épp ok (s jog) nélkül; mi
természetesen.
„Teccett vóna Rákóci lönni!”
Rákóczi, nagyságos fejedelmünk, aki elé pár száz rongyos, bocskoros kuruc talpas ment a
lengyel határra, hogy gyüjjék, álljon az élükre. Rákóczi Ferenc vállalta, s rövidesen az egész
nép mögé sorakozott.
1989?...
2006 őszén is százezrek voltak az utcán! Hívó szóra milljomnyian megyünk. (Magunk
mentünk anélkül is.) Csak nem volt, aki élre áll: Utánam, magyarok! Sem egy, sem kettő,
csapat (Petőfi, Tízek Társasága, reformországgyűlés).
„Szélsőséges tetszik lenni!”
Szélső, mint Rákóczink vala. Kossuth. S – akkor – lőn Szabad Magyarország.
Addig, ameddig. De a miénk. Amit soha senki el nem vehet tőlünk.
Mitőlünk; mert tőletek…
Költ (kezdvén /kelve/) Magyarkanizsán Kr. u. 2008. Szent Mihály havában a Tisza-parton,
s (végezvén) Almádiban ez év Szent András havában a Balatonnál. ‒ Hogy zárszó szülessék
Kr. u. 2015. Szt. Mihály havában a Tisza-parton, véglegesítvén a Magyar Tengernél.
Külföldi, te, a Délvidéken
Balkán vendéglő, Balkán kávézó, Balkán pékség, Balkán… a Délvidéken. Pedig a Balkán
mintha a Duna és a Száva alatt húzódna! A szálloda meg, ahol megszállsz, Pannon nevezet
alatt futtatja magát. Pedig – állítólag – a Bácska sosem tartozott a Pannóniának mondott római
tartományhoz, Szerém, meg tovább Szlavónia, Baranya… igen! Bácsország legföljebb azon
az alapon pannon tájék, hogy mi magunk magyar honunkat Pannóniának is nevezhetjük.
Egész Magyarországot, benne a régi latin Pannóniával és a Dunától keletre eső
Barbaricummal, meg Erdélyországgal. Csak hát mitől nem retteg egész Elrabolt-Magyarhon
(„Romániában”, „Szerbiában”, „Horvátországban”, „Ausztriában”, „Szlovákiában”,
„Ukrajnában”), mint hogy kiderüljön róla a színtiszta igazság?! Hogy itten bizony…
Vendégek, ha voltak, minálunk.
Pannon Szálló… Barbaricumban. Bizonyára itt szálltak meg az átutazó rómaiak, az ő
kedvükért hívatta így a gazda a fogadóját. Ám mostanság…
Pannon TV… Újvidéken? Még ott sem. Legföljebb a város déli negyede, Pétervárad
emlegethet joggal római Pannóniát. (Magyar Pannónia meg, említettük volt.)
‒ Külföldre mennek a fiatalok! Egyre többen Prágába ‒ hallod.
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Mármint a Vajdaságnak csúfolt Délvidékről.
Ezek külföldként emlegetett Magyarországa, meg szerte, szerte.
(Erdélyben ilyet – eddig – véletlenül sem hallottál.)
Még hogy dolgozni, tanulni. Prágába azért, mert szláv nyelvtudásukkal jól boldogulnak a
cseheknél is.
‒ Nem tudtam, hogy van köztünk külföldi is – csodálkozik az újvidéki egyetem minapi
tanára a Tisza-parton, a Békavárnak nevezett étterem előtt a sötétben.
Mármit hogy szerénységed, a Körös- meg a Balaton-partról.
„Külföldi”, te, az Alföldön. A Nagy-Magyar-Alföldön.
Ezért emleget balkáni magyarokat pl. Domonkos Laci?
Nem-Balkánon, balkáni módi? Szellem?
Janicsárság. Akaratlan is.
Tudván tudva, miből lehet (itten) megélni?
Félelemmentes beolvadás?
Legalábbis reményeik szerint.
Fájdalomentes bizonyára nem, de.
‒ Túl halk a vajdasági magyarság! – emlegeti az írótábor egyik előadója.
Jó lenne, ha fölemelné a hangját. Kiállna… Magáért.
Ám aki az utcán is észrevétlen igyekszik elsuhanni, a csapszékben sem meri kiereszteni a
hangját, hogy bírna hangosra hangolni… a közélet színterein?
Sehogy sem.
Mert akkor észrevesznek… a tömeggyilkos partizánok utódai. Attól valóban Isten ments!
Még Ejrópa ránk szól.
‒ Külföldi vagy?
A hazádban.
Jugómagyarjának mi nem lettél.
…Hallod, ez még nekem is új!
Odahaza, az Alföldön.
Szerencsére úszhatsz egyet a békalencsés Tiszában. Lemosván magadról megannyi
szennyet. Vigye, vigye, lefelé! El mitőlünk.
Hun mindön, hun sёmmi
Hun tartok… Jó kérdés! (‒ az írótáborban.)
Tartunk!
Hetvenen túl… Örül, hogy… .
A Földet kizsigereljük. Talaját mérgezzük, erdeit irtjuk, vizét piszkítjuk, levegőjit
illatosítjuk; a Pénz Isten – a haszonelv ‒ föltétlenségit hirdetjük, a gazdag még töhetősebb, a
szögény még elesöttebb lött. A tengör nyelvet ёgyetlenbe kényszerítjük, a népöket‒nemzetöket
ёgybe kotyvasztjuk.
„Könyv”, ugyan mán! „Siker”, „elismerés”… Unokád ijesztget: hírös akar lönni! Ahelyött,
hogy értékös, boldog, szabad szeretne lönni! Hogy lönne más, mint amit fölmutat neki
világháló, mozi, zene, tévé, rádió, könyv, miegyéb kütyü.
Ëgykéz röndször (hogynё, monopólium), az köll ezöknek! Sё országhatár, sё külön píz,
saját nyelv és nemzet és állam és (ajaj:) honvéd… Saját hagyomány! A magad mivolta. Nem.
Csak az üvék! Nёhogy mán a fajtád tánca, dala, zenéje, mögannyi „elavult” kincse!
„Hun tartok”… Hun tartunk!
Jól mondod, Janicsárfődön.
„Janicsár”; jó, hogy nem pribék!
Az is löhetne. A lényeg, hogy nё magad képviseld.
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„Magad”? Talán inkább NË MINKET!
Az tönné be a kaput.
Másságunkat hogy vönnék tekintetbe?! Csak ha… rájuk ütsz!
Embörnek maradni! Népödhön hűnek lönni. Fajtáddal tartani. Családodhon ragaszkodni.
Párodnak, gyerökeidnek védangyala légy… Ahelyött, hogy a magad különútját építenéd!
„Ëgyütt másokkal”? Közösségbe vágyj….? A sánták másságába! Görbék rohamcsapatába!
Nё nemzeti másságba! Ami – ezöknek – hogy lönne másság. Csak az üvék! Még hogy efféle
„kisebbség”…
„Hun tartok”… (Ëgy helyött) Félszáz könyv után. Lönne két könyved, de az ű szájuk íze
szörinti. Nem az olvasóé szörint, csak a kánonképezde iskolaszolgájának ízlését követve.
„Saját”, külön, egyedi, egyéni, magadé… hogy löhetne? Mármint eredményös. Magad, nyáj
nélkül, (a pézöszsákokat) őrző-védő terelőkutyáktul távol…
Állj csapatba! Az irodalom társas műfaj – mondották ёgykomáid félszáz éve. Csapódj
mellé, maradj ott… Maradtál ёgyszömélyös (néha másokkal közös) szabad csapatban.
Mást hogy töhetnél. Akár mögéri, akár nem.
Hun mindön, hun sёmmi.
Ëgyre mén.
Ëgyre?
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Ezek az utópisták, ezek…
Utó Pista azt hitte, rosszul lát. Igaz, 2018-ból 2050-be lőtték ki az utópisták. Erre azért nem
számított. Hogy ezek mit nem tudnak!
Ha, ha.
Rosszul lát? „Lát”; hall! És érzékel (további érzékszerveivel). (A fölsorolást mellőzve.)
‒ Az illatolóiddal is?
Persze, mert két lik van rajta.
Mármint – orrnyi ‒ szaglószervével. (…szervében.) (‒ Megjött a Szerv, szervestül!)
Újmagyarék ezt már 2010-ben is rád olvasták.
Pedig Utó Pityu nem akármilyen gyerek. Megjárta a hadak útját!
‒ …Úttyik? ‒ dobták vissza félszáz éve a kéziratodat, mert ki értette volna Pest-Budán.
Nézi Estván, csak pislog. Jól lát? Hogy a csudába ne! Egyenest a George Soros Square-en
tették le.
Budimpesten, hol nem.
Onnét indult, oda jutott. Csak korábban másképpen hívták e terünket.
El ne áruld, melyik az! Még bajba kerülsz.
(Öncenzúra büdös.) (Főleg ha illata van a szagnak.) (Mi több, bűze.)
Nagy hantások ezek a sorosisták! Jól elkábítottak bennünket. Nem nekik adtuk át a
kormányrudat? Lett is belőlünk.
‒ Lett? Lesz!
Mi az, hogy.
Mert Hungary nem volt, nem van, hanem eztán születik.
Újjá.
Közép-Európában. (A Centrum Plázából jövet, kicsit keletnek.) (Center lő! Luft.)
Utó – nem utóbb, előbb ‒ szétnéz, tovább lesi a leshetetlent. Ámul. Bámul. Réved. Ájul.
Ez lenne a hona? Jó emberöltővel odébb?
Szerencsére a gyermekei.
Mert vannak neki. Maradtak, sőt, unokái! Lassan dédapa.
A lánya a Gyimes-völgyben szült a párjának, a nagyfia Almásy-Iratosra házasodott, a
kisebbik meg most készül… a Délvidékre?
Már ha a szerémségi Maradék még odatartozik.
‒ El, innen, apám, el!
Ezért élt ő? Szegény, áldott feleségével. Ezért.
Gyuró tere.
A tótnak.
Ja, a szlovákok okosabbak. A románok is, a szerbek, a ruténok, a horvátok, a vendek; sőt,
az osztrákok se másképp (megfeledkezve arról, hogy németek volnának). Mert mi nem
történt, veszi észbe Utó Pistika 2050-ben? Mi nem… Mivel az egész, lám, ilyen csodák is
vannak, nem csak a kilövés, útóidőbe-tekintés, hanem az utóidőbeli helyzet átlátása is…
pillanat alatt.
Már mindent tud. Anélkül, hogy átélte volna.
‒ Fúj, „Magyarország”! – dörrennek rád a tőszomszédból.
Miközben már nem is ez a nevünk, rég Hungary – másnak Ungarn, Macaristan, Hungrie,
Венгрия… Ám ezek a rohadék (mondja rájuk Bruxelles) szomszédok körbe a kishun föld
körül szembeszálltak a Bruxelles-i idiótákkal, és ragaszkodnak nemzeti államukhoz, nemzeti
kilétükhöz, sőt, milétükhöz, ajaj, mibenlétükhön, úgymint nyelvükhöz, hagyományaikhoz
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satöbbi, mert végül is csak a korábban Magyarországnak csúfolt „ország”-ban – hogyne,
Bruxelles-i tartományban ‒ sikerült győzniük a világkormányra áhítozó Ejrópai (Ámerikából
bábmozgatott) Hölgyeknek és Uraknak. A Világ üzérei, egyesüljetek!-kel előálló Gyorgye
bácsi útmutatásának köszönhetően. No és a suttyomban ingyen görbe uborkát faló Bruxellesiek nem kis örömére!
És a közép- (sőt, átmeneti-) neműeknek, tegyük sebesen hozzá, mert jön a lakszemburgi
bíróság és úgy kupán vág, hogy. Elfelejted, fiú vagy-é, avagy leány, mindkettő, netán
mégsem.
Esetleg leszek.
Na, jó, evvel Utó Istók jön, mert ilyen tökéletlen a kománk. Nem halad a korral. Ő még ott
tart, hogy.
Ne is említsd.
‒ Ne emlegesd, mert kitérek a hitemből!
És azt mondja, nem is mondom, hogy bammeg. Kereken, keményen, az ősmagyarok – más
szerint előmagyarok ‒ nyelvén a bennszülötteknek. Mert DrDr-aink (mondhatni „Prof. a Prof.on”) ezt simán átvették tőlük – tőlünk ‒, mármint a tahók trágár beszédét. Sőt! Még csak ők
tudnak káromkodni! Szinte sikk… a nyelvi durvaság. Hogy népinek tettetve maguk a
legvadabb kozmopoliták legyenek.
Már ha lenne neki. De jól hangzik. Mármint hite. (Meg hazája.)
„Patrióta”; az tenné be a kaput.
‒ Látod, ez is a múlt csökevénye. Ezt is ki kell irtani.
A haladás útjai végtelenek.
Nemkülönben kifürkészhetetlenek.
Mint Mohamed útjai.
Jól mondod.
‒ Az ott a müezzin?
Nem látod, de hallod.
Janicsárok Út-ján.
‒ Ezt nem vették el?
Hogy érted.
A hallásod.
Csak hogy Utó Isti ekkorra már tökéletesen beilleszkedett 2050-be. Hogy ne mondjuk –
azon túl, hogy lenyelte, mely plósagyon, sőt, placcon állt bele az aszfaltba (ámulva látja, hogy
minden nyelven ki van írva a tér neve, csak a bennszülött kisebbségén, magyarul nincs) (evvel
szoktatják, mi több, tanítják, abszolút pozitív hozzáállással, pozitív hozzáállásra nevelvén,
pozitívvá tévően) (gyúrván gyúrva gyürkőzve) ‒ aktivizálta máris magát. Beállt az újítók, sőt,
innovátorok, mi több, az ötletesek, csuhaj, kreatívok egyre bővülő, lassan a „nyitott
társadalom” minden tagjára kiterjedő táborába. Mert mivel nem állt elő rögvest, hogy betért
az első utcai nyilvános illemhelyre? Onnét kiszédülvén jutott eszébe, hogy:
‒ Megpályázom, számítógép nélkül, zsebből, az online latrinát!
Az sem lesz akármi. És hát ebben a világban minden elképzelhető. Még ez is. Csak beírja
magába, és már jön is. Megy. Satöbbi.
‒ A részleteket nem kérem!
Hokit se.
Ő nem.
Mi sem.
‒ Mani? Mani lesz?
Ja, ja. Nagyon lesz.
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Mert „nyitott társadalmatok” – jön rá az első pillantásra (ki, ki, hát Pityuka, az Utó!) az
első nyilvános budin ülést követően (mivel ott kirabolták, megerőszakolni igyekeztek,
ALLAH AKBAR!-t kiáltva meg akarták metszeni a kezük ügyébe eső első /metélőkés híján/
metszőollóval) – persze, hogy zártabb, mint az úgynevezett „zárt társadalom”. Mert a „nyitott
társadalom” arról nevezetes – látta be Pesta az adott szemvillanás alatt, mit a Bruxelles-iek az
Istennek sem vennének észre (észbe még kevésbé) ‒, hogy ha nem zárod magadra az ajtót (a
klotyóban is!), nyomban rád törnek. Míg a „zárt”-nak mondott „társadalom”-ban nyugodtan
tárva-nyitva hagyhatod az otthonod kapuját is, oda hívatlan senki be nem térül, sőt,
(be)fordulni sem fog. Még a konyhára is, csak ha hívod!
Hogy Petőfitől szabadon idézzünk.
‒ Petyefire tetszenek gondolni?
Hogyne, csak ő már rég nincs a kánonnak csúfolt smafuban. Bruxelles-i taníttatású,
fizetettségű, eleresztettségű, Hungary-régióbéli ügynökeik – üzért akartál mondani, de az
főleg atyamesterükre, budimpesti térnévadó Gyorgyevicsu bácsira igaz – másokat neveztek ki
nagy-nagy lírikusnak.
Nagynak nem nagy, mert kicsire nem adnak, ebben a 2050-re igencsak talpra álló (promt
most fejtetőre állított) MERJÜNK KICSIK LENNI-honban. (Mert, ezek, mernek.) (Sőt, mást
sem tudnak.)
Szóval, hogy, álmélkodik esmét Uthó Pitya, máris az A. Göncz sztríten találja magát.
Nyilván ő a legnagyobb hungarian piszatyel (a Trianon-pártolók egyre népesebb volt-hunn
táborában). (‒ A., azaz Alfonz? ‒ Nem, Adalbert… Ezt nem tudni!) Amibe a G. Demszky – a
4-es (metrónak csúfolt) mélyvasutat a „magyar”-horvát tengerpartig kiépítő budimpesti
főmufti ‒ torkoll. (‒ G., tehát Gejza? ‒ Az kéne csak…) Nem is szólva a F. Gyurcsányi
avenúról, amely toronyiránt vezet az Őszödi Lódító kéjlakáig. (‒ Fülöp?... ‒ Hogyne,
Fülöppp.) (Majd Ferenc Ferdinánd…)
Itt, komátok, elejti a fonalat.
‒ Horvátot mondtál? Tudod, hogy…
Padtársa, akivel egy kerti lócán ül a park nevű ligetben, már rég fölvilágosította. Amikor
kilőtték ide 2018-ban, még „Magyarország” igyekezett kerítéssel kivédeni a népvándorlást a
déli határon, 2050-ben (oda röpítve) tapasztalhatja, hogy alaposan megváltozott a helyzet.
Ugyanis ekkorra a környező, állami létüket védő országok maguk vették körbe Hungaryt –
távolabbi példákon okulva ‒ (villanypásztorral őrzött) vasbetonkerítéssel a magyarságát
megtagadó, a Bruxelles-i kézi vezérlést szájtátva és tapsolva és ujjongva elfogadó voltMagyarországot.
‒ Hun vagy Ëstvány kiráj… ‒ vihognak a szomszédok térdüket csapkodva bele a keletejrópainak állított vakvilágba.
Hun, vajh hun. Hol, ó, hol.
Mert hogy csak mi hódoltunk be. A kezdeti – 2018-as – helyzetet cáfolva mi lettünk az egy
szem Bruxelles-pártiak e nemzeti, nacionalista, soviniszta, irredenta, sőt, náci, mi több,
egyenesen fasisztagyanús környezetben.
‒ Állítólag Amerika segíteni akar, lebombázná (körbe-karikába) Pozsonyt, Eszéket,
Beregszászt, Kolozsvárt, Szabadkát. Budimpest lelkesen egyetért, Bruxelles még a fejét töri,
hogy nem inkább Budimpestet kellene-é elnáspágolni? De mint térségbeli fő-fő
szövetségessel ezt, nyíltan, mégsem tehetik meg, bármennyire szeretnék, úgyhogy.
Úgymint.
Érted ezt?
Utó Estefán, Utó Éstók. Most légy okos, Döme!
Ki beszél itt Domonkosról.
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A domonkosokat, meg a többi szerzetesrendet már rég taccsra tették. (Az apácákkal még a
szovjet fölszabadítók kezdték, a moszkovai janicsárképezdéből jövők folytatták, ezek csak
befejezik.)
De hát valamit valóban tenni kellene a környező államok nemzeti uszítása ellen itt, Ejrópa
szívében… Bármily csonka.
Na, ezt felejtsd el. Az kéne, hogy Bruxelles-ben meghallják.
Azonnal ránk irányítják irányított csapásmérőiket. Még csak kiejteni is.
Rémes.
‒ Jó, hogy nem „Trianon”.
Nem érted? Még a levegőből is leveszik, amit mondasz.
Ne mondd.
De, mondom.
‒ Kenellbe zárták Hungaryt!
‒ Nem kenellbe, kennelbe…
Hogy te is értsd, ketrecbe. Mint korábban a majmot.
Majmot már csak szabadon lehet tartani. Tudod, az állatvédelem. Embert sem nagyon, de
országot?! Még ha az letagadná is államiságát. Mint teszi.
Teszitek?!
Utóban – nem előbb, nem utóbb, abban a szent minutában – fölforr. Robban.
Robbanna! Mert hogy.
„Ezeknek”? Akik elhiszik, hogy onlájn budit varázsolhatok az otthonukba? Akikkel
mindent meg lehet etetni.
‒ Osztják a manit, osztják?! – hallod a placcon körben.
‒ Hun osztyák? – tolong a bennszülött.
Osztják, nem osztják.
„Osztyák” (mint hanti), hun van az mán!
Jó, hogy nem „székely”. Az kéne, „palóc”. Ajaj, „szögedi”. „Jász”, „kun”. (A morva erre,
meg arra.)
(Azt, hogy hun, ki ne ejtsd a szádon!)
‒ Oszt tudod, mért áll amoda Gyurka bácsi szobra? Tudod?
Hunnét tudná szegény szerencsétlenje, az ántiidőből, aki a régi öregek korából pottyant
közénk 2050-ben, Istyike.
‒ Mert ő a legnagyobb „magyar”!
Jé, ezek még ismerik a magyar szót. Ilyenkor, ha nagyon megszorulnak. Segítségre van
szükségük.
Széchenyi?
‒ Nem, Gyuri bácsi. Mert ő tette a legtöbbet azért, hogy idejussunk.
És Kossuth? Nem inkább Rákóczi? Hunyadi…
‒ Szó sem lehet róla. Őket már felejtsd el!
Lassan, lassan.
‒ Majd Bem apó…
Aki csak küzd, küzd.
‒ Küzdjön Bem apó, én…!
Árpád vezér; az kéne, meg a szittya magasság. Jó, hogy nem „Álmos”.
‒ Haha!
Ha.
Lusta, ázsiai népség.
Gyorgye bácsi terén, a szobrával.
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‒ Jól látom? „Hungary” „miniszterelnöke” , Ubul de Kappanhágó „transznemű”, a
„felesége” (másfelől tekintve „férje”) (szerintük nézőpont kérdése) (inkább ne mélyedjünk
bele, Ubul néni, másképpen Vivienne bácsi) szabad idejében szekszmunkás. Ez igaz?
(8+8+8-on túl; mert ennyire szereti a dolgát.)
Dóga, dóga, szexdóga.
Miért ne lenne. Ahol mindent szabad.
Írva vagyon a jelszavuk, cégérükre festve: Mindenütt jó, de legjobb sehol.
Modern idők. Mi szépség volt, midőn (néma-mozgóban) a semmit csavaroztad; ez annál is.
Újabb. Legújabb.
Mi ez ahhoz képest, ami 2150-ben vár utódainkra?
Már ha lesznek. Affélék.
‒ Most transz vagy inter?
Mármint.
‒ Szépapád csírának mondta őket.
Vigyázz, ha ezt meghallja a lélekzsandár, kapsz pár évet.
Seholország, Seholsziget… ehhez képest… Paradicsom lehetett (volna). Sehol királlyal,
Láthatatlan városával, Száraz folyójával…
Lehetne.
Volna-volna.
Lött légyön.
‒ Hogy beszélsz? Ezt nem érti a.
Épp ezért szól így; mert ezt a lehallgatógép nem érti, nem tudja dekódolni.
(Nem de-, le-, át-. Mindegy.) (Hosszú!)
Üsmeretlen! – jelzi. Hála lögyön Istennek.
Fölhőváriak. Vaksiháziak. Széllelbéleltek.
‒ Mesélj róluk!
Utó Pityulinak kedve lenne hozzá. Csak hát az idő, az idő.
… pénz!
Már akinek. Neki nem. Ő mindezt kölcsönbe – kegyelemből – kapta.
Hogy ingyér, ne említsd, mert még Gyorgye nagydíjat kapsz, amiért kicsúfolod a
keresztyéneket.
‒ Hallod, ezt a szót is felejtsd el! Kirekesztesz. Nem szégyelled magad?
„Keresztény”; jó, hogy nem. Hol él ez. („Körösztyén”, emlegette pápai ükapád a
Kollégiumban!... Na, ne.)
Ja, „amonnan” jött. A sötétség honából. Ahol még.
Ne is említsd. Maga a borzalom. Rosszabb a középkornál.
‒ Egyenlő elbánás… Esélyegyenlőség! Satöbbi. Nagyon el vagytok (voltatok) maradva.
Mintha nem az öregapja állna előtte. Dédaptya.
‒ Látod, ezt is tedd félre, naftalinba! Mi az, hogy „atya”, „anya”…, ”lánya”, „fia”…
„Menye”, „veje” „satöbbije”!!!
A „Szűzanyát” meg pláne ne emlegesd. („Boldogasszony”-ért öt év szigorított.)
Az újmagyar ilyen szavakat már nem ismer. A feledés honába taszajtatott. Nehogy sérelem
érje azt, aki nem szült avagy nemzett gyermeket, nem állt össze párba másneművel, nincs sem
rokona, sem cimborája, sem senkije, nincs senkije, semmije… Tán ő maga sincs.
‒ „Miatyánk”…, jó, hogy nem! Mimikénk, aki a mennyekben vagy…
Mert Mimi fiú és lány, sőt, középutas is lehet, mi több, átmehet a negyedik dimenzióba…
Szinte önbeporzó.
‒ Ez az, önbeporzó!
‒ Ezeknek én kitalálom az azonos neműek utódnemzését!
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Nobel-díj szaga van…
Ne hülyíts.
De. Ez a helyzet.
Tény s való.
‒ Már aki megragadt ennél a túlvilágias hitnél. Mert Gyorgye bácsi világa más.
Más az istene?
Ez az. Más.
Mi, mi.
A pénz?
Ne mondd ki, mert nyomban véged. Neked annyi.
A Pénz-Isten?
Halkan, hogy meg ne neszeljék!
„Open a shop”, olvassa Utó. Érti is, nem. Más hirdetés a falon: „Az ablaküvegnek
transzparensnek kell lennie…”. Nyilván mosóport akar az illető rád sózni.
‒ Mítingeljünk!... – súgja mellettük jó hangosan egy szépleány füle mellé egy szépfiú ajka
szele a Center Park nevezetű volt-Városligetben.
‒ Hogy érted? – értetlenkedik huncutul a szendéje.
‒ Kettesben… ‒ adja tudtául a csalafinta legényféle amannak a nagy, nagy örömére, és már
neki is vágnak, sietve, nehogy lekéssék a délutáni gyorsot a röptéren a bérkocsival (amibe a
rollerükről szállnak) (épp arra kutyagolva).
De szépen mondod!
Ezek legalább… Utó szinte megörül ennek a bejelentésnek. Szinte: látomásnak. Mert hogy
azért, e szerint, teljesen még nincs minden veszve.
Veszvén veszve.
„Transzparens üveg csak minálunk!”, máshol. (Átlátni, ezeken?)
‒ Te hová való vagy? – kérdi távolodóban a fiú a lánytól.
‒ Martincity – mert hogy Szentmártonkátáról való lenne szegénykéje. ‒ És te?
‒ Séfi lennék eredetileg… ‒ tűnnek el a balfenéken.
Séfi?
Persze, te még Szakácsinak ismerted a szülőfaluját; balga vénember. Mit tudtok ti erről a
szép új világról…
Mit, mit.
Neki ebből ennyi untig elég! Utó Pistyika fordulna vissza. Ha tudná, ha tehetné. (…Tán a
harmadik út?) (Mi lenne, ha sё ez, sё az? Csakis a...) (Mi nem jut eszedbe, mi nem.) (A végén
fölcsapsz politológusnak.) (Ez a Pittike! Ez…)
Séf, hogy értse a vendég is. City ‒ város, falu, tanya (sőt, szállás) helyett. Hogy a hozzánk
látogató többségiek ne tévedjenek el.
‒ A séf akkor azt kommunikálta, hogy onlájn elérheted a projektet – hallod, amit visszafelé
a szeksztettből a nagyfiú a nagylányhoz intéz.
Teremtőm, el ne hagyj! Ezeknek a nemi élet adott pillanatsora is bizonyára prodzsekt…
Röptibe.
Újsághír az újságban. A kevés magyar nyelvű lapok egyike. A többségi bennszülött
kisebbség elmaradottabb, amerikaiul nem értőinek. (Idehaza többségben volnának a magukat
titokban továbbra is a hunoktól származtató magyarok, ám az Ejrópai Unióban kisebbségbe
szorultak, a náluk lévő kisebbség meg uniós szinten többségi; úgyhogy.) Mit nem hírelnek a
hírforrások: az állattartó farmerok érintett kicsinyded csoportja, úgy látszik, eredménnyel
harcol alapvető emberi és kisebbségi, mi több jogaiért, ugyanis az Ejrópai Döntő Bíróság úgy
kezd dönteni, hogy engedélyezi az állattartó gazdák, akarom mondani farmerok egy részének
azon lehetőségét, hogy összeadhassák őket hivatalosan is a velük együtt élő jószágaikkal. Ki
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kecskével, ki juhval (persze nem kossal, csak jerkével – ámbár a dolog akár fordított is
lehetséges, a jog ezt sem zárja ki, sőt, erősen sugallja, mi több, javallja megvalósulását),
szamárral, bármivel.
‒ Teknőccel is?
Ne bomolj. Biztos! (…ami biztos.) (Holnap akár a biztos úr előtt is lehet.)
‒ Bárkivel! Követeljük a személyes megszemélyesítésüket is! Mi az, hogy bármivel,
amikor ők bárkik… Úgy, mint mi.
A barmai, hogyne.
Kurta Miska nem ezt is megírta már? Kecskepásztor a kecskehölggyel, óne zsenír. Utó
Pitykó emlékezete szerint az Úr Jézus Krisztus… (adott évében ‒ mondaná, ha szóhoz jutna).
Ne folytasd.
Azért ami sok, az pláne!
‒ Hallottad? Összeült az ENSZ, a „magyar” enklávét nem hívták meg…
Mér tették volna? Amikor ott van, képvisel bennünket behatóan Bruxelles.
Rezervátum! Asta bilire.
‒ Tudod, milyen ünnep következik?
November vége… Erzsébet, Katalin, András napi bál? Majd az Úrjövet.
‒ Még ha adventot mondanál… Kész botrány, mit hoztál te magaddal abból az ódon
időből… Szóval: Hálaadás.
Jesszusom, mit vétettem?
Az meg mi fán terem? Csak nem az amerikaiak… Ámerikából.
Az az, A-Marika.
‒ Nem is vagy te olyan lüke, mint amilyennek látszol! Pontosan. Arra emlékezünk, hogy
az ejrópaiak átmentek Nyugat-Indiába, amiből később Ámerika lett, az indiánoktól
megtudták, mit terem az a föld, amit kölcsönvettek (örökbe) tőlük, és egy év múlva a gazdag
termésért hálát adva ettek, ittak, három napig csak mulatoztak…
Azt követően, hogy halomra gyilkolták az indiánokat. (A maradék jó volt rabszolgának.)
(Hogy az ejrópai-vészt túlélő indián erre többnyire nem volt hajlandó, kellett az áfrikai fekete
Áfrikából.)
Napokig? Máig. Angol-amerikaiak; a bennszülöttek meg mi magunk volnánk?
‒ Mondtam már? Téged sem ejtettek fejre…
Igaz, így behelyettesíthető a dolog. Mint az egész, kerek egy világon minden.
Pulyka a teljes nagycsaládnak. Mint egykor minálunk, itten, egykoron… például a
disznótor. Tőtöttkáposzta. Rántott csirke; babgulyás; halpaprikás, mákos guba… („Hurka,
kolbász, szalonna, / Jó gazdának nincs gondja. Vivát!”)
‒ Fuj, „disznóhús”… A pulyka még elmegy, de a disznó.
Legújabb vendégeinknek, akiket keletről evett ide a soros útmutató térkép. S bár még nem
ők a többség, de már úgy tesznek. Megtoldva a Bruxelles-különítménnyel.
Húsvét? Nehogy már. Szent István napja. Mindenszentek… Az kéne. „Szent karácsony”…
hógyisne. Amikor itt a tökünnep, mint tökfeszt, a halovén, halottak napja helyett. (Hulla-vén,
csúfolódik a maradik hunnfy.) Mikulás nem csak Szent Miklós egykori neve napján, de
szenteste is. („Jézuska”, az tenné be a kaput.) Hogy végig ne vegyük. (Lemegy a nap!)
Fenyőfa, Télapó – nekik. Hogy ne sértsük a betelepedőket. (Ránk...) Hogy Március
Tizenötödikét, Október Hatodikát, Október Huszonharmadikát meg se említsük! Jött helyette
korszerűbb. Szerintük az év sem január (szentéges ég: Boldogasszony hava) elsejével
kezdődik. „Ezt már nem értik a fiatalok” – és hagyták, hogy ők válasszanak, (amerikai térítőkülönítményi) tanítóik segítségével, nekik tetsző ünnepeket.
‒ Fogadd be a tótot…
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Kiver a házadból?... És a nemzetközi Hungary-bíróság első fokon hat és fél évre ítéli a mi
egykománkat. Fölsorolva bűneit. Másodfokon a békebíró (négy elemijével Ejrópátokban 2051
felé haladván túlképzettnek számít, mert már az elemi néptanoda sem kötelező, a gyermek
anélkül is tudja, megvan a hozzá való esze, el tudja dönteni, mivel tömje tele a fejét, hogy
meglegyen a szükséges kompetenciája valamint kreativitása a maga életprodzsektjéhön).
Ej, te Pitya, Ista-Pista!
‒ 2015-ben nem azt írtad le, hogy a nácizmust és a bolsevizmust a globalizmus követi,
mint az elnyomás legújabb zsarnoki foka?!
Náci, bolsi, glóbi.
…Csak a közelmúltat véve alapul.
Miért tetszik tegezni? (Ebben az utó-pia – tehát szőlőtörköly ‒ mentes világban.) (‒ Inkább
egy kis csopakit kérnék! – nyújtja a csaposnak a miskakancsóját.) (Füredit, badacsonyit,
somlait…, ménösit!)
‒ Ezért még hat hónap, az ellenkezésért. Mert ez így nem demokratikus. Csak ha…
Ha kuss.
Nekik az demokrata, aki egyetért velük. Aki ellenben nem, az maga az Anti-Krisztus!
Ezt kár volt bevallania.
‒ Nem érted, honfitárs, még egy nyikk és nyakk.
‒ Nem tudod, ki s mi a jó: például a konzumidióta, a lakáj, az üzér, a perdita (népiesen, a
kákán is csomót kereső, ráadásul furtonfurt kirekesztő bennszülöttek körében ismert
megnevezéssel repedtsarkú). Ahogy azt sem, mi a rossz: a magyar, a keresztény, az erkölcsös,
a tisztesség, a becsület, hazafiság…
Mert a haszon hol marad?! Ejrópánk tisztelete… („Isten”! Amikor itt vannak Ők.)
Csak a példa kedvéért.
Ennyi bűn, büntetlen… Hogy maradhat.
‒ Éppen fordítva.
Egy kis átnevelés.
Pol Pot módra?
‒ Ne súlyosbítsd…
‒ Stephen Uto, született…
Büntetése 8 év, két hónap, másfél nap, fertály óra… Foksányban, az újranyitott regáti
(dák-nem-látta) hadifogolytáborban.
De hát Románia nem tagja a Bruxelles-i Egyesült Államok Szövetségének?! Mégis?
Mégis.
‒ Mert van eszük. Kint maradtak, hogy azt is a maguk hasznára fordítsák.
Ügyes.
Ne is mondd!
Ehhez vagyunk szokva.
Ellenben.
Mi már megint.
‒ Úgy hallom, egyik legutóbbi életedben újságíró voltál, ráadásul tudsz amerikaiul. Ha
nem, két hét alatt megtanítunk. Fordítót keresünk. Lapjaitok zöme az államszövetség nyelvén
jelenik meg, de a tollforgatók közül nem ért még mindenki a mi nyelvükön. Ha munkát
vállalsz a javunkra, a büntetést letöltöttnek vesszük!
Pedig 2050-ben már amerikai az általános iskolák tanítási nyelve az Ejrópai Unióban,
minálunk is – jöhetett rá mindeközben Utó Pityucink.
„Amerikaiul”? Utóék korában ez a nyelv az angol volt (az angol-angol, az amerikai-angol,
meg az ausztrál-angol, újzélandi-angol, kishun-angol… mellett), csak hát az ánglusok, még
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brit korukban, elárulták Bruxelles-i Ejrópát, ezért ejteni kellett. (2050-re levált róluk Skócia,
Wales, Észak-Írország.) (Megkapták, amit érdemeltek.)
…Nem kéne fölébredni?
Hogy beleérjen a kezed a serblibe?
Nem, nem.
Akkor…
Jó, jó, de mi lett Pittával?
Mi lett vóna… Elbűvölője visszavarázsolta (hogy azért elmaradjon példának okáért az a
szamárélmény, amely álmában Apuleiust érte időszámításuk második századában a mindent
tövig fogadó nagysasszonnyal) Hungaryból Kis-Magyarországra.
Még ha, még.
…Az én mesém is tovább tartott vóna, ha a ténta el nem fogyott vóna!
Hogyaszonggya.
‒ Azt halottad, hogy járt…
2021-ben, 2053-ban, mit ád Isten 2099-ben.
Utó Istvánkától mi ki nem tellik!
Mi, mi.
Ennek mindenre van története. (Tiszta Svejk.) (…szinte Zarándvármegyéből.)
Akkor már rég… a Holdban.
Mármint a gazdagok, akik oda menekültek a szegények haragja elől. Utó meg,
kíváncsiságból, nem utolérte őket?
Következik, regöli Uthó: Esetem a Sógorok Birodalmában.
Az lesz a legjobb.
Ahol nem csak a férfisógorok sógorok a szomszédasszonyuk révén, mert sógor számba
veszik egymást, azaz magukat a szomszéd gazdára szálló (szálldogáló, le s föl, alá, húzd meg,
eresztd meg /huzi-voni/) asszonyok is.
‒ Sógor, sógor!
Mint a koccintás.
Csak: várd ki.
‒ Ufó?
Mondtam már, U‒t–ó.
Szóval, diktálja az ülnökbírósági elnökállnok: Post. Putyu, Poszt(ba téve).
PPP. (Majdnem mint a CCC/+P/.)
A piáról majd legközelebb!
Hogy a többit ne is említsük. Még megárt a sok(k)ból.
‒ Mindent, ami pével kezdődik?
Pénz, pipa, paripa.
Ne kezdd már megint.
Ennek is mindig azon jár az esze. Benőhetne már!
„Utó”, „Pisti”… Ajaj.
‒ Legközelebb Sztyepánnak adod ki magad?
Az attól függ.
Istu-Pistu, ejnye, Istyike-Pistyike!
„Anno a…”
Akkor.
„Anno majd holnap megveszem a plázában, mert árleszállítást reklámoznak a médiában!”
(...hallod nem 2050-ben; itt, ma, 2018-ban.) (Az áruházi olcsítást említvén ím ígyen.)
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Utóék Petyája, hogy visszatért a jövőből, nem Kampec, dolóresz címmel élménybeszámolót
tervez az ánti-krisztusi ánti-ántiról? Teremtőm, el ne hagyj. Emlékirat a jövőről… Az kéne,
nem üvegesnek a tótágas! A(z ál)„civil” szervezetek már előre tiltakoznak: VETO. Ennyi,
mert hogy nem tudnak a bennszülött többségi kisebbség nyelvén. Így aztán, még ha megírja
is, megjelenése kétséges. Szurkoljunk neki! Huj, huj, hajrá… Ria, ria! Má-Ria? Nem, csak
riadalom, de még mekkora… odaát. Kétezer-kitudjahányban.
Valahányszor.
Jesszom, Peti – keveri tovább a zsugát Pincuka. 2050 helyett…
Utó, Utó, ejnye Utó… Sosem javulsz meg?
Zsebcserregődön csörög rád a leányod a Gyimesekből. Hogyne, 2050-ből.
‒ Székely góbé jelentkezett, hogy ő az utolsó Árpád-házi királyfi!
Jaj, neked, Bruxelles. Véged.
‒ A Székely Hírház kürtöli világgá: Budapesten szedelőcködik Gyorgye bácsi, készül
haza!
A szobra. A-Marikába.
Jesz, jesz, nagyon jesz.
Már csak Csaba királyfi hiányzik, és teljes a csapat.
Kétezer-…, ki tudja, mikor.
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Könyv és szabadság
Könyvheti dünnyögés
A legszívesebben bottal állítottam volna be Kondorosra e jeles békésvármegyei könyvheti
megnyitóra, s tán nem is keltettem volna nagy föltűnést a betyárcsárda szomszédságában.
Legföljebb nem tetszettek volna érteni, mire föl a furkós.
Odahaza – Csabán, avagy éppen Almádiban – a csavargás közben minket meglephető
vadorzók, kóbor ebek és egyéb riasztó jelenségek távoltartását szolgáló szépen faragott botot
tartok, de ha ezzel jövök Kondorosra, még azt hinnék, hogy belesántultam tízezer kötetes
könyvtáram Csabáról Almádiba telepítésébe. A disznóetetésnél használt, és a másik hízó elől
a javát elenni igyekvő coca eltángálását is haszonnal szolgáló moslékkeverőnket vagy
harminc évvel ezelőtt (egy korábbi Csabáról való elköltözésemkor) szülővárosom Corvinka
nevű negyedében felejtettem.
Rézfokossal ékes és némi föliratokkal díszített vándorbotommal jöttem volna a
legszívesebben, hogy a „rovásírásos” fokost az egyik könyvheti könyv elé helyezzem, a kötet
után pedig valamilyen számítógépet rakjak. Jelezni azt, ami – nekem, e könyvhéten ‒ a könyv
ünnepéről eszembe jut.
Mert az a gyanúm, hogy amit mi a könyv ünnepének nevezünk, valójában valami másnak a
juniálisa. Azé a szellemé, amely mozgatta (mozgatja) a rovásírót, a könyvírót és a
számítógépbe írót.
Népünk fiai a ma használatos latin betűk előtt fába, kőbe, megszárítandó, vagy kiégetendő
agyagba róható jeleket írtak, ha valamit – tényt, törvényt, vagy éppen igét ‒ meg akartak
örökíteni, mással közölni szerettek volna. A messziről – mi tagadás, Ázsiából – Európa
szívéve húzódó magyarság a kereszténység hatására írást váltott (nyelvet, szerencsére,
javarészt máig nem), s a talán túl másságtiszteletlen nyugati papok civilizátori dühével tűzbe
hányt ‒ rovásírással teli?, mindenesetre varázserejű – táltosbotok korszakát a könyvmásoló
szerzetesek kódexeié váltotta föl.
Majd jött – keleti mintára? – Gutenberg nyomdagépe s a huszadik századra a világot
elöntötte a könyv, az egyetlen Szentírás helyét pedig, kétezer év után, a tömegkönyv
igyekszik – igyekezett? ‒ betölteni.
Az árucikké silányult, egykor szent könyvet néha a legszívesebben ugyanarra a sorsra
juttatná a magamfajta könyvbarát, ami a rovással ékes táltosboté lett, hogy közben nyakunkon
érezhessük az írás – Írás? – legújabb közvetítőjét, a számítógépet, amely minden eddiginél
nagyobb hatalomhoz juttatja azt, aki… a rovás, a könyv, a számítógép mögött áll. Azt, aki
képes arra (van rá pénze, van hozzá gépe, s fizetni tudja a világhálóra való följutás költségeit),
hogy közöljön valamit a környezetével.
Ami azonos a rovásban, a könyvben és a számítógépben: tudást, ismeretet, gondolatot,
élményt, igazságot, vagy éppen mindezek ellentétét (például szeretet helyett gyűlöletet)
közvetít egyik is, másik is ember és ember, ember és társadalom, csoport és egyén között.
Vagyis a könyv csak egy a sorban! Mert ki tudja, mi következik a ma mindenen
eluralkodni látszó, a könyvet – sokak szerint, vagy sokak szemében ‒ elavulttá varázsoló
számítógép (és világhálója) után.
Az a szellem, gondolat, eszme a legfontosabb, amely a rovó és rovást értő, könyvet író és
olvasó, vagy épp számítógépet kezelő embert mozgatja. Az a szellemiség – persze, rovás,
könyv és számítógép hatására is ‒, amely irányít bennünket. Irányítja mozdulatainkat,
cselekedeteinket, munkánkat, áthatja egész lényünket, életünket.
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Mert nem „Az anyagi alap az első, az anyag, elvtársak!” (ahogy hallhattuk), nem. A
szellem. Az, ami az egyik iparost arra készteti, hogy lakható legyen körülöttünk a
kézzelfogható világ (rendeltetése szerint működjön, mondjuk, vízcsap, gáz- és villanyhálózat),
s ne dűljön ránk (hulljon le másnap a csempe, szakadjon rád a mennyezet, akadjon el,
műhelyből jövet, a kocsid). Amely „miatt” az egyik bankár a pénz tisztes hasznot hozó
forgatására, míg a másik a világ kifosztására szövetkezik a vele hasonszőrűekkel.
Szóval hogy: tiszta maradjon a „betű”! A rótt, az írott és a villannyal elénk varázsolt
„képernyő-szöveg”. Hogy csak a jó – az emberhez méltó – jusson elénk… akármilyen
alakban.
A maga gondolatát velünk közlő akárkitől függött mindig, mi kerül elénk. Csak míg a
törzsi társadalom írástudóinak a hatása (hatalma) szűk körre terjedt ki, a ma világmegváltó
ötleteit, vagy bődületes marhaságait – rosszabb esetben az emberi gonoszságot szolgáló
förmedvényeit – a világhálóra lövő (lassan milliárdnyi?) ember, elméletileg legalábbis, az
egész emberiséghez képes szólni.
Szóval, minek is az ünnepe a könyvhét.
Nekem legalábbis: az örök gondolaté. A világot szebbé, jobbá, lakhatóbbá tenni igyekvő –
az anyagot tudomásul vevő, s a természetet nem lerontó, „átalakító”, hanem ahhoz
alkalmazkodó, közösségeinket pedig nem fölforgató, hanem egészségesebbé növelő – emberi
törekvésé.
A szellemé és a szabadságé.
Persze, a szerelemé is.
…Mondhatnám: Ámen.
Adja a jó Isten, hogy így legyen.
A könyv Csabán
Majd’ ötven évvel ezelőtt ugyanaz vitt el innen, mint ami most visszahozott: a könyv.
Itt az Andrássy úton (a mai Korzó téren, a korábbi „Szentháromság tér”-en, az akkori
előbb Sztalin, majd Tanácsi úton) volt a közelben a Kishajó bár, ahol később pár cimborával
egyszer-kétszer (háromszor) megfordultam. Szemben velünk, egy földszintes házban, a város
és a megye legnagyobb hölgyfodrászata, a „4-es” működött. Itt voltam két évig inas, majd öt
évig segéd.
Könyv persze csak fodrászsegédként kerülhetett az üzletben a kezembe, inas ilyet nemigen
tehetett meg, dolgot neki a mestere bármikor talált akkor is, amikor amúgy üres volt a
fodrászat. Segédként kerülhetett könyv a kezembe munkaidőben is, amikor épp nem volt
vendég. „Magyar lányok, magyar anyák, egy kis dauerka! Kerüljenek beljebb!” – állt ki
életvidám, nagyszájú, pályáját egykor a színházban kezdő kartársnőnk a bolt ajtajába, a közeli
hetipiacra siető népeket szórakoztatni, minket megnevettetni. Magam, hogy ne unatkozzam,
vagy havilapot, pl. a Filozófiai Szemlét, a Vigiliát, a Kortársat, a Tiszatájt, a Forrást
tanulmányoztam, vagy könyvet vettem elő tarisznyámból, s mondjuk Dosztojevszkijt,
Móriczot, Hemingwayt, Faulknert olvastam. Kezdő segédként levelező tagozaton folytattam s
fejeztem be a középiskolát (a volt evangélikus főgimnáziumban, az egy időre Rózsa Sándorról
elnevezett állami középtanodában). Úgyhogy volt mit kézbe vennem, ha üres volt az üzlet,
mert ‒ levelező deákság ide, levelező tagozat amoda – nemcsak a kötelező, az ajánlott
irodalmat is végigolvastam. Ráadásul – ha már lúd, legyen kövér – az ELTE nappali
filozófia(‒történelem) szakára jelentkeztem!
Fodrászműhelyből (iparoslegényként) az ország akkori első egyetemének legelitebb
szakainak egyikére! Volt év akkoriban, hogy a majd száz jelentkezőből egyet sem vettek föl,
máskor egyet, kettőt.
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Nagyot akart a szarka, nem bírta a farka! – hát nem, valóban túl nagy lett volna az ugrás.
Aztán némi késéssel – többszöri nekirugaszkodással és váltással – a debreceni tanítóképző
népművelés‒könyvtár szakára kerültem be. Hogy most bevallhassam, azt is csak némi
döccenők árán végeztem el.
„Persze”, mondták, szemükből meg a „Szegény…” megjegyzés volt olvasható, ha az
Andrássy úti (Vasút utcai, Andrássy úti, Sztalin úti, Október 23-a úti, Tanácsköztársaság úti
‒Tanácsi úti ‒, ma újfönt Andrássy úti) üzletben és környékén az aziránt érdeklődőknek, hogy
mi végre ez a nagy tanulás, mi több, olvasás, a bölcsészetet szóba hoztam. Iparoslegény, nagy
álmokkal? Jó, jó, más iparos is leérettségizett, aztán folytatta, ahol hogy hagyhatta volna abba,
de hogy egyetemre kívánkozzék… Több a soknál. Más viszont – s ez volt a fontosabb! –
mellém állt, segített.
Eltántorítani aligha lehetett volna. Édesanyám a Corvinkán (ahogy a Kastélyi tizedben – az
I. kerületben – lakók nevezték egykor a Corvin utcát és környékét) arra biztatott,
érettségizzem le! Osztályelső újkígyósi kisgazdalányként ez neki nem sikerült, legalább a
nagyfia… Jó, jó, apánk beadott tanoncnak, jól tette! De.
A könyv iránti érdeklődést, az olvasás szeretetét, az ismeretlen világ fölfedezésének vágyát
édesanyámtól örökölhettem? Az utóbbihoz kaptam indítást anyai öreganyámtól is, aki az első
háború előtt fiatal menyecskeként, míg az ura hétfőtől szombatig a vasúton szolgált, megjárta
ingyenjeggyel az Újkígyós‒Fiume közti oda-vissza utat, csak hogy meglássa, milyen az a
sokat emlegetett Magyar Adria. Hogy úgy mondjam, az unokája sem adta alább, ám életem
első könyvét édesanyám adta a kezembe. Anyámnak – mint minden valamirevaló Körösvidéki kisgazdaleánynak, iparosnénak, polgárasszonynak? – már pár tucat könyvből álló kis
házi könyvtára volt, s ő fogott kézen, vitt el először a Körös-parti (Féja Géza által alapított,
Lipták Pál által továbbfejlesztett, nem akármilyen színvonalú) könyvtárba. Oda, ahonnan
engem később kitiltani sem nagyon lehetett volna.
Iparos, könyv, kisgazda… Én még annak a Csabának vagyok a fia, annak a Csabának a
neveltje és tanúja, mely erősen iparosodott nagymezővárosban – meglehet ugyanígy szerte a
nagyvilágban – a polgárság derékhadát, tömegét (mást ne mondjak szavazótáborát) az iparos,
a kisgazda‒gazda, kistisztviselő, értelmiségi, (kis)kereskedő társadalom adta. Az a világ,
amelyet a XX. században szétverni igyekezett két önkényuralom is. Az a „kispolgárság”,
amelynek maradékával az ’50-es, ’60-as években fölcseperedő ifjúként naponta
találkozhattunk. Ez a dolgos, igyekvő, az adott szó megtartására törekvő, keresztény (vagy
éppen mózeshitű), a magasnak tekintett műveltség, a zene, az irodalom iránt is érdeklődő,
némelyikük esetében az esti közös borozást és nótázást is kedvelő „kispolgár” volt
tanítómestereink egyike. Hogy a magam példáját folytatva a magyar és a világirodalom
legkülönbjeit tegyem melléjük…
Csabán a könyv kezdetben szent volt. Az lehetett a törökdúlásig, amikor a Gyula körül
portyázó pogányok ‒ a Bécs-párti mieink közreműködésével ‒ elpusztították az Ábrahámfyvárkastély tövében kapaszkodó templomos települést. A latin nyelvű Biblia után a hitújításnak
köszönhetően megszülető magyar Szentírásnak is helye lehetett Csabán – a faluban a
református prédikátornál, meg a kastély urának és úrnőjének polcán. A XVIII. század eleji
szlovák betelepedés után a szent könyvnek – a Szentírásnak ‒ a nyelve változott, s a Biblia
mellé került párnak a Tranoscius nevezetű, ócseh nyelvű lutheránus énekeskönyv, amit csabai
tót barátaink elei vasárnaponként az istenházába (a Kis-, majd a Nagytemplomba) menet a
hónuk alá kaphattak. Mazán László káprázatos festménye örökíti meg azt a pillanatot, amikor
megelevenedik a csabai utca a rézcsatos könyvükkel templomba igyekvő asszonyokkal,
férfiakkal.
Az evangélikus egyház a könyv terén is uralkodó volt városunkban. Az 1800-as évek
derekán működő akadémikus történész lelkész tudós, Haan Lajos művei közt szereplő csabai
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várostörténet népszerű kiadásban szlovákul és magyarul egyaránt megjelent, s odakerült
minden csabai család otthonában a másik két szent könyv mellé. Hogy tudja valamennyi
csabai, kik vagyunk, honnan jöttünk, mire juthatunk.
Nem tudom, ott van-e ma minden csabai házi könyvtárban ez vagy az a várostörténet?
Vagyunk-e annyira polgárok, amennyire azok voltak paraszt és iparos őseink. Akik számára
szent volt… annyi minden. S jutottak ennek is köszönhetően valamire.
Az evangélikus lelkész‒tudós könyvíró Haan taposta utat járta száz évvel később
Dedinszky Gyula, aki elsősorban a csabai kolbászról, a helyi szlovák nyelvjárásról és a
csabjanszki szerzők könyveiről írt Haan-tanítványhoz méltó színvonalú munkát.
A könyv persze élte a maga világi életét, s Tevanéknak köszönhetően világszínvonalú
könyvnyomatás és könyvkiadás született városunkban. Tevan Andor nyomdájából a XX.
század első felében az akkor születő magyar irodalom legjavát képviselő művek kerültek ki.
Ennek is akadt később folytatója: Lipták Pál, aki könyvtárfejlesztő tevékenységéért kapott
Kossuth-díjat, a Körös-parti könyvpalota vezetőjeként a múlt század második felének java
írói‒költői terméséből tett elénk könyvgyűjtőknek, könyv-ínyenceknek szánt sorozataiban
nem akármilyen ízelítőt. A további kísérletek közül említésre méltó az Új Aurora című
folyóirat füzetsorozata, és a Körös Irodalmi Társaság köteteinek a sora. Mindkét utóbbi
sorozat több figyelemreméltó kiadvánnyal állt elő. S biztos, hogy folytathatjuk a sort.
A csabai könyv… annyit ér, amennyit! Sem többet, sem kevesebbet, mint a máshol
születő, máshonnan való, másról – másnak (máshoz) – szóló. Nem akármilyen könyvek
születtek városunkról! Született csabaiaknak és valameddig nálunk vendégeskedőknek,
városunkat kóstolgatóknak köszönhetően. Csaba szülötte Vasas Mihály, akinek ugyan elvetélt
az írói (és festői) pályája, de ő írta az első regényt Békéscsabáról (1938-ban a könyvnapra
jelent meg Pesten a Ki tud róla? c. műve), s a kor legjava irodalmárai méltatták értékeit.
Cseres Tibor pár évet, Féja Géza egy évtizedet töltött városunkban, s mindkettőjük életművét
színesítik csabai tárgyú, csabai vonatkozású, csabai ihletésű regények, elbeszélések,
visszaemlékezések. S bár máshova valók voltak, mindketten igen nagy szeretettel szóltak
mindig is Csabáról, szülővárosunkról. Dér Endre, aki Drienyovszkyként látta meg (az én
Corvin utcámtól nem messze) a napvilágot, s egy életen át írt (többnyire már nem Csabán)
mirólunk is. Vagy Rónay György, aki ugyan nem idevalósi, de baráti kapcsolatai révén
szerzett annyi ismeretet, hogy a gyújtogatással hamisan vádolt és itt Csabán meggyilkolt
gazda ügyéről írjon regényt. Nem beszélve az igencsak elfeledett Garai Istvánról, aki csabai
tanárként kap 1949-ben két év börtönt Mesekirály című (B.Csabán, 1948-ban, a Petőfinyomdában készült) kötetének a bontakozó vörös rémuralmat leleplező költeményei
miatt…(Garait a szakma latinul írt verseskötetei miatt a magyarországi latin nyelvű irodalom
utolsó képviselőjeként is számon tartja.)
Lenne mit közreadni egy Csaba klasszikusait fölmutató sorozatban! Talán nem csak a
csabaiak, hanem az egész magyar olvasóközönség örömére.
A valamirevaló könyv megannyi új ismerettel gazdagít. Értékét növeli, ha olvasása örömöt
is nyújt. Az igazi pedig – bocsánat, az írói‒költői mű – a katarzis által (mindamellett)
nemesebbé tesz. Tette ezt velünk egykor a könyv, s teszi, tenni fogja… ki tudja, meddig.
A könyv ünnepéről beszélünk, miközben a magyar könyvnap, könyvhét, könyvünnep a
nyomtatványok szűkebb körét érinti. A java szépirodalom mellett a java szakirodalomnak
kellene csak okkal-joggal főhelyre kerülnie a könyvsátrakban. Tehát nem általában a könyvé
ez az ünnep; tudjuk, mennyi kacatot nyomtatnak ki ma is. Érdemes válogatnunk. Úgy
gondolom, csak afféle könyvre érdemes drága időnket vesztegetnünk, amelyik megfelel a
föntebbi igénynek: nyújtson tudást, okozzon örömöt, és tegyen jobbá bennünket.
A könyv, illetve… Könyvről beszélünk, miközben nem egészen arról kellene. Mert a
könyv ünnepén azt a szellemet köszöntjük – keressük s „vásároljuk” ‒, amely az igazán
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értékes művet létrehozza. Netán magát a művet. Ám a könyv (mint nyomtatvány) csak
alakzat, amelybe löttyinti a kor. Őseink „ugyanezt” (ugyanazt) a barlang falára
írták‒rajzolták, kőbe, agyagba vésték, fára rótták, majd kézírással papírra, miegyébre írták,
hogy utóbb a nyomdagépnek köszönhetően könyvben tehessék (tehessük) közre (közzé)…
Hogy a Mű manapság egyre gyakrabban a világhálón lehessen elérhető.
Nyilván ugyanaz – majdnem ugyanaz – a szellem mozgatja a rovásírás és a könyv
szerzőjének a kezét. Úgy látszik, az Írás: örök. Jöhet bármi, valamit ki fogunk találni… Ilyen
értelemben mondhatjuk, A KÖNYV ÖRÖK. Örök a tudásvágyunk, világfölfedező kedvünk,
igazságszomjunk. Amit szolgál – igen, kiszolgál – az igazi irodalom.
Ennek fölleléséhez kívánok sok szerencsét itt Békéscsabán a 2010-es könyvhéten s az
elkövetkezőkben a magyar írás szerelmeseinek! Egyben pedig, hogy úgy mondjam: Isten óvja
a honi ipart! Igen, a „honi” – mondjuk ki, tiszántúli, békési, csabai ‒ irodalmat is, amely
rólunk, e táj népéről szól. Mert senkinél sem vagyunk (e téren sem) alábbvalóak.
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Körmendi-rajzaink
Édes otthon
Ajánlás
Körmendi Lajos (1946-2005) József Attila-díjas írónak húszegynéhány könyve látott eddig
napvilágot, az Édes otthon című regénye az utolsó, halála után megjelenő műve. Az író
nagybetegen írta s jelentette meg 2000 novembere és 2005 januárja közt e munkája fejezeteit
Találkoztam egy emberrel címmel a Karcagi Szuperinfó című üzleti kiadványban. A lap igen
jól járt a vérbeli alföldi realista író foglalkoztatásával: hétről hétre ezrek keresték izgatottan a
„hetilapot”, amely Körmendi kis beszélyeit, életszagú, csupa élet, élettel, velünk, mindennapi,
köznapi emberekkel foglalkozó, a hétköznapok feladatai közt csetlő-botló „alig-hőseivel”
foglalkozott. Ki-ki magára ismert – és fog ismerni, ha könyv alakban is megjelenik e munka
‒, ám nem csak a szereplőket és családjukat, ismerőseiket, szomszédjaikat, szaktársaikat
izgatják máig ezek a kis történetek, s reméljük, köti le a teljes, montázsregény kunhalommá
összeálló mű: nem kevés tanulsággal szolgál az egész magyar (sorsunk iránt érdeklődő)
olvasóközönségnek Körmendi Lajos utolsó alkotása.
Morgen búgyet ‒ előszó gyanánt
„Morgen búgyet”… Ennyit – ennyire – tudtunk németül, oroszul. K. és S.; szégyen, nem.
Első ránézésre: még három könyv! Még három kiadatlan kötet. Jött, ugye, L. után, a
Bartha Júlia-féle K-válogatás meg a K. és S. Majd az Édes otthon.
Most, jöhetne: Az öt ujj nyoma című jegyzetsor 2003/2005-ből (amire a felesége is
rácsodálkozik, ő sem ismerte), az Úti rajzok (Úti napló?), meg a Metró-cikkek. (A pestbudai
Metró újságba havonta írt elmefuttatások, tárcák sora.)
S még: ki tudja, mi nem! Példának okáért mintegy 800 (kb. 1000?) – cirka 550? ‒ hírlapi
tudósításából úgy a legjobb 40, amely együtt K. L. „irodalmi riport”-írását mutatná be.
(Mutatja, ha lesz vállalkozó a válogatásra, támogatásra, közreadásra.)
Ha lenne: kiadó, mely fölvállalja. Mert ez nem az özvegy, vagy a barát dolga.
Szakmabelié, ki, mellesleg, üzletet is lát (nem csak szellemi értéket) benne.
Bennünk senki sem lát üzletet.
Csak az üzleti irodalomban látnak az üzletemberek üzletet. Efféle magyar írásra… Minek?
Kinek? Mire föl. Mely írás: rólunk szól! Nem az űrlényekről. Nem Karenina Anna nemi
gerjedelmének pöcsétnyomairól – miről mái „posztmodern” (vagy csak egyszerűen: rossz) író
szeretne regényt.
„Morgen búgyet”… Morgen, köszön rád Berekben a német szomszéd; Gyévocska búgyet,
nevet a magyar csapat a szovjetunióbéli úton.
Lesz, vagy nem lesz; mindenesetre – valóban ‒ Grüsz Got!... Malaci, gyerekek…
Végig Lajos út-ján. (A ’80-as évek második, a ’90-es esztendők első felében.)
Az övén. Nagyon, nagyon.
A VÖRÖSRÚZSOS BARNAMEDVE?
Meglehet.
Kéziratban, újságkivágásban: A jaltai librettó, A nagy isztambuli buli, A magyar, dán
háttérrel, Bús székely fenyő, Zöld Kazán, Árapály, Ragyog a Keleti Block, A kilenc kínzás
földjén, Mennyei béke, A fellázadt mankurt, Túra, Bolgár fiatalok között…
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Elsőre; egyelőre.
A KILENC KÍNZÁS FÖLDJÉN…? Tán ez lenne a legjobb címnek.
Mire föl: Lajos gépében ott van a legtöbb írás, beírva. Néhol csak jelzés, erről – arról –
(onnan valót) még írni szeretne.
Már nem fog.
Nem fog bolgárföldi, (további) erdélyi s mamájai, franciahoni, délvidéki, kazakisztáni,
lengyelországi, szentpétervári, prágai‒krakkai, rahói, felföldi s velencei élményeiről szólni.
Benne maradt.
K. L. A rúzsos szájú barnamedve címmel könyvet készít elő utazásairól, adja tudtul a
Karcagi Hírmondó 2003. október 10. száma az 5. lapon. Tehát már címet is adott neki…
Berek, Veres Péter uccai házhely? Hová nyaralót, pihenőházat, magának, családjának,
barátainak, írótársainak enyhelyet álmodott. Ő találta ki, Hajdú Lajos körorvos és
polgármester jó barát bólintott, támogatta: ez az utca a művészeké legyen! Festők, szobrászok,
írók, színészek, iparművészek építsenek itt maguknak házat, alakítsák ki, rendezzék be
alkotóműhellyé… Körmendi mindenesetre a maga alkotóházába irodalmi múzeumot, bereki,
nagykun irodalmi emlékhelyet varázsolt volna.
Körbeutazni a földet, immár innen. Befejezve…
Be.
Ma csak az ő helyén nő fű, a többi házhelyen: ház. Élet.
Élet.
Körmendi Lajos utolsó munkája
A 2000 és 2005 közt karcagi hetilap sorozatában megjelenő Találkoztam egy emberrel című
kisesszé-, kisportré-, kisriport-, aprókarcolat(?)-sorozat darabjai állnak össze dokumentarista –
vagy csak egyszerűen realista? – kollázsregénnyé az Édes otthon című munkában. Körmendi
Lajos az emberi sorsok egy-egy jellegzetes pillanatát, kifejező mozzanatát, ha úgy tetszik
leglényegét mutatja föl e ragasztásban úgy, hogy a netán gyanútlan olvasó a magyarok XX.
századával kerül behatóbb ismeretségbe.
A mintegy 200 kis történet, 200 „kisemberi” sors az egész közép-európai világot átfogja
tapasztalataival, legfőbb tanulságaival. Melyeket tán az a mese fejez ki, fogalmaz meg, jelez a
legpontosabban, amely eredetileg Édes otthon címmel jelent meg: milyen végzetesen szép
(lehetett…, volt…, lehet?) rendíthetetlen kötődésünk szülőhelyünkhöz, otthonunkhoz! (A
történet öregasszony hőse a Rákosi-világban a Hortobágy egyik kényszermunkatáborába
kerül, s addig mondja, hogy „Haza!”, haza akar menni, mígnem egy éjszaka fiatalabb férfi
rabtársai átteszik ágyastól a barakk másik végébe, hogy az „Itthon vagyunk?” kérdésre
igennel válaszolók még hallhassák a mama boldog végsóhaját.) A kis történet ellenpontos
fölrajzolásával Körmendi pár sorral az egész térség tragédiáját mutatja föl.
Az életbe túl fiatalon belefásuló leány, unokája által kifosztott öregasszony, a
kertészkedésbe beleszerelmesedő s kertje mindennapi kifosztását türelemmel viselő nyugdíjas
férfi, ligeti (alkalmi) szerelmi pillanat, kórházi pillanatkép betegségről és hibádzó
egészségügyről, a pártgarázsban kellete korán rendszerváltozást jósló bátorságról, gyógyfürdő
– persze hogy a Berek ‒ vizében megesett (leginkább hallott) jóízű, néha igen vaskos
dolgok… Vagy kétszáz „esetről” „tudósít” Körmendi. Önmagában valamennyi köznapinak
mondható, kivételes csak egypár – mint például a megrázó címadó mese ‒, különlegessé attól
válnak, hogy Körmendi Lajos fogalmazta meg őket. S csak rakta, egyengette, villázta,
csinosította kazalba őket, hogy együtt, így a teljesség képzetét keltse a XX. század második
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felének magyar életéről. Mértékkel adagolt – szolid – tájnyelviséggel s az utca nyelvének
érzékeltetésével.
Lehetett volna Kunhalom, Otthon, Figura, Figurás, Figurák, Figurás fickó, Régi ismerős,
Hetyke magyar, Szerelmes találkozás, A más macskája, Csodavíz a címe a Találkoztam egy
emberrel címen öt éven át folytatásokban közreadott írásműnek. Valamiért Édes otthon lett a
mi tönkrevert, mégis (ezért aztán annál inkább) szeretni való, fölszabadulhatnéktól feszülő
alföldi magyar világunkat elesettségéből fölemelő munkának.
Örkény István egyperceseihez hasonló „húszsorosak” Körmendi életképei, a kollázsregény
„vignyettái”, „fejezetei”. S mellesleg épp úgy életkedvvel teliek, mint Örkényéi, épp olyan
fanyarak, csúfondárosak, finoman megmunkáltak és okosak. A szombathelyi Életünk című
irodalmi folyóiratban megjelent részlet címe, a Kunhalom jelzi a Körmendi-húszpercesekből
pusztai piramis módjára összeálló mű különlegességét: a hol lakóhalom, hol figyelődomb, hol
temetkezési hely kunhalomban (ha az, rólunk szólván, nem más, mint a Földgolyó reánk eső
része) ‒ akár elhisszük, akár nem – valamennyien elférünk…
Másfelől nézve – ugyanonnan, némileg egészen szinte – Cela Méhkasát idézi. Csak míg a
spanyol regény Madridból az egyik kávéházat és környékét (a Kávéház és vidéke népének
életét) írja le aprólékos pontossággal, Körmendié a nagykun méhes dolgozóit, anyáit, heréit
kóstolgatja.
Belefértünk abba a világba, amelyet Körmendi Lajos pillantásával átfogott, szeretetével
átölelt. Körmendihez hasonlóan közel tán egy nemzedékbeli magyar író sem tudott hajolni
(vad)idegenhez, elesetthez, segítségre szorulóhoz, jó szóról álmodozóhoz… E könyve –
halála után két évvel – ennek a sajnos kivételes emberszeretetnek a megtestesülése. Nincs egy
megértésünkre méltó szereplő e könyvben, melyről ne szeretettel írna; nincs benne emberhez
méltatlanul élő, emberhez méltatlanul viselkedő szereplő, akiről egy jó szava lenne…
Jó és rossz? Körmendi nem sarkít, csak tényt közöl. Édes otthonunkról; mely olyan,
amilyenné tettük – amilyenné engedtük (engedjük) tenni.
Otthonirodalomnak is mondják a realista, „szociografikusan” pontos rajzú művet.
Körmendié ‒ mindamellett – leginkább szeretetirodalom.
Mely otthonból, szeretetből – hallani – nem kérnek „újmodernék”. Lelkük rajta.
Ez, biza: a miénk!
…Könnyű volt (persze) Körmendinek: más egész életében egy emberrel nem
találkozik, írónk naponta többel. Olyan ember volt, aki ha kereste, ha nem… A kíváncsiság
miatt hajolt az első idegenhez? Hogy a barátkozás könnyen szeretet-megnyilvánulásba
torkoljék. Nagykun-méhkasában, (Berken innen, Berken túli) Kolbász-szék javán.
Körmendi a Balatonnál
Balatoni könyvünkből
Nem volt odáig a Balatonért, annál jobban meglepődött, amikor olyasmiről tájékoztatta
valamelyik tóparti cimborája, hogy a magyar tenger világa nem azonos azzal, amit az üdülési
főidényben lát az erre járó kiránduló, nyaraló, vagy épp egynapos (dolog, átutazás miatt
idetévedő, erre kényszerülő) futóvendég. A Karcagon élő Körmendi Lajos (Arany János-,
Darvas József-, József Attila- és Kölcsey Ferenc-díjas író, Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas
újságíró) a hagyományos értékek tisztelőjeként a Balatonnál is azt kereste, amire büszke lehet
valamely táj népe: azokat az értékeket, amelyek csak erre a kisvilágra jellemzőek.
Rácsodálkozott a hírhozóra, hogy a Balatonnál a bennszülöttek őrzik a helyi nyevjárást –
például a lelleiek a lölleiségüket ‒, hogy a vérbeli balatoniak éppen annyi ősi mondát
ismernek, mint a magyar világ más tájain élők – mondjuk ilyen az akarattyai Rákóczi-fához,
vagy a pécselyi Himfy-várhoz, a badacsonyi Rózsakőhöz kapcsolódó megannyi szép történet
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‒, hogy a pompás litéri és csopaki gyermekegyüttes, meg a veszprémi felnőtt néptáncegyüttes
világszínvonalon műveli a magyar táncművészetet. Hogy tisztelettel őrzik a balatoniak őseik
foglalkozásainak az emlékét – éppen nálunk, Almádiban szép példa erre a kőfejtés‒kőfaragás
hagyományának az ápolása.
Körmendi nem valamiféle ideológiai konzervativizmusból tekintett tisztelettel mindarra,
amit népünk megalkotott: a kétkezi és a szellemi munkával létrehozott értékek híveként
pillantott jókora gyanakvással mindarra, ami talmi, gagyi, kerti törpe. Ezt is bizonyítja
húszegynéhány kötete (elbeszélés- és riportkönyvei, műfordításai, táj- és művelődéstörténeti
munkái), meg sok ezer újságcikke a pesti és a vidéki sajtóban.
Baráti unszolásra 2003-ban családostul néhány napot Almádiban pihent az 1998 óta rákkal
viaskodó író. Miután a mozgást egyre kevésbé bírta, itteni napjait jószerint szobájában
számítógépe mellett töltötte: míg családja a várossal ismerkedett, írta ‒ e pár napon tán csak
igazított valamit rajtuk ‒ a Szabad Földnek Almádiból is a jegyzeteit, tudósításait, riportjait.
Fél év múlva a bereki önkormányzat vezetőivel látogatott el városunkba, hogy rövidesen a
betegség elhatalmasodása szakítsa meg – sajna, végleg – itteni barátainak a reménye szerint a
továbbiakban rendszeressé váló almádi kiruccanások sorát.
Egy évtizedig tudatosan a Karcag melletti Berekfürdőre készült: telket vett, hogy azon
otthont építhessen magának, házat, amely helye lehetne a tájhoz kötődő irodalom
emlékmúzeumának is… Berekfürdő kitűnő melegvizes fürdőhely – vize a közeli
szoboszlaiéval vetekszik ‒, s bár egymaga több vendéget fogad (évente átlag 300.000 a bereki
vendégéjszaka), mint a többi falu és város Jász‒Nagykun‒Szolnok vármegyében együttvéve,
hangulata nyáron is őrzi az eredetit. Ami miatt különösen kedves volt Körmendinek e
gyógyfürdős nyaralófalu: a község vezetői és lakói tudatosan őrzik a nagykun hagyományt.
Messziről nézve úgy vette – mert így láttatjuk magunkat, ilyennek mutat bennünket a
tisztelt országos és miegyéb sajtó és vendégforgalmi hírverés? ‒, hagyománytalanított s
maradék önmagából kivetkőző nép a balatoni, melynek minden számít, csak az nem, amit
eleink ránk hagytak. Hogy megörült, amikor lapunkból – a halála előtti hetekben – megtudta:
vagy kétszáz éve Körmöndi nevű betyárral bajlódtak a veszprémvármegyei meg
zalavármegyei perzekutorok! Ha a Mindenható másképpen gondolja s ad Körmendinek még
néhány évet, netán évtizedet, a két balatoni megye határán fekvő csárda környékét bejárva tán
elbeszélés vagy esszé írására ihleti a Körmendiség-Körmöndiség… Mert a kitűnő írót
mindennél jobban izgatta az elesettek és az elesettségük miatt lázadó emberek világa.
Nem akármi lett volna Körmendi Körmöndi-regéje!
Bevallhatjuk: egyik itteni cimborája effélékre bátorította.
Most meg már csak a Nyugodjék békében.
Körmendi Lajos 2005. január elsején életének 58. évében hunyt el. Berekfürdői –
kunhalomnyi virág borította – sírjára a Balaton-parton készült koszorú is került. Az pedig,
hogy mennyire volt almádi is – milyen jogon kerül kis helyi irodalomtörténeti
jegyzetsorozatunkba ‒, válaszolja meg ő maga: „Weöres Sándor karcagi költő… (ezzel)…
talán nem is annyira az ő hovatartozását határozom meg, hanem a sajátomat”, írja Az
együttleges szellem című, a nagykun székváros művelődéstörténetét föltáró könyvében.
„Ez a világ közepe, nem Karcag!” – tör ki (háborús időben) a pesti korcsmárosból konyhai
hússülésre gondolván Sánta regényében, Az ötödik pecsétben; mert hogy, lám, nem csak
Lajosnak Karcag a világ közepe. Hogy Almádiban effélét gondolt volna, aligha hihetjük.
Pedig Körmendi korábban is járt minálunk: 1720-ban Veresberényben szőlőbirtokos az
enyingi Körmendi Péter özvegye 3 kapásnak való darab földdel. Előtte, az 1600-as években
már itt kapálhatta asszonya szőlejét Kermendi urunk…
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Milyen is volt Körmendi Lajos világa
Rideg István Körmendi-rajzáról
Rideg István Körmendi Lajos világa címmel ír elemzést a Nagykunság eddigi legnagyobb
írójáról, Körmendi Lajosról (Karcag, 1946‒Karcag, 2005), ennek az első kötete látott a minap
napvilágot a nagyobbik Kunság székvárosában, Kún-Karcagon. Körmendi Lajos életéről,
műveiről szól e mű, s arról a korról, amely neki adatott.
Egy egész nemzedék látja viszont sorsa alakulását – döbben rá, aki kézbe veheti e ragyogó
könyvet.
Hogyne, aki Körmendi nemzedékének tagja. Íróként, magyarként, értelmiségiként avagy
kétkeziként, hazáját szerető, a nemzeti hagyományokra alapozó fölemelkedés híveként…
Vajh mennyien lehetünk?
Nemzedéken belül.
Körmendit kiszorították a magyar irodalmi életből.
Kiszorítani igyekeztek.
Az 1970-es évek végétől egyik hangadó szerzője az akkor egyedül ellenzéki – 1984-ben
betiltott (pontosabban: szétzavart) Mozgó Világnak. Szerzője a nemzedék legjobb
elbeszélőinek műveiből válogató Isten tenyerén ülünk című kötetnek. Hogy a betiltott írói
szószék (és lekötött kezű szerkesztőinek, befogott szájú szerzőinek) sorsát járja ő is: 1980-ban
a szolnoki laptól űzik világgá, hogy majd a hőn óhajtott, Karcag egy szem közismert nyílt
ellenzékijeként megélt változás első (1994-es) bukásával újfönt lapátra tegyék. Akkor jött elő
a betegsége, amely később – kiteljesedve ‒ a végzete lett. Hogy megmutathatta
„oroszlánykörmeit” (Barbaricum, Művész Pista huszonegye, Nyers hús…), leleplezte magát.
Mi több, a változás hajnalán nem a nemzeti demokratáknál (az MDF-nél) kötött ki? Nem a
nemzetközi demokratának nevezett janicsár értelmiség (SzDSz-csapatának) szervezőjeként
lépett a szolnok‒jászkún‒karcagi hadszíntérre, nem.
Hogy ezzel kiírja magát a…
Nemzeti; demokrata; keresztény; polgári; mi több, szovjet- és komcsiellenes. Sőt.
Mindenféle önkény – a „banki” önkény (persze, mert ELMENTEK A TANKOK, BEJÖTTEK
A BANKOK) – ellen van. Mi más lenne, ha nem globalizmusellenes, akinek mindene a
szülővárosa, szülőhelye és a járásnyi‒kerületnyi környék népe, a nagykun hagyomány, a kun
öntudat (Rossz lóra tetszett tenni! – kapta meg nem egyszer), a keleti származás nyílt vállalása
(akkor, amikor a „dohány” állítólag – onnét jön, onnét, nyugatról). Modernista, avantgard
íróként‒költőként sem árulja el az elárulandókat: marad népinek, nemzetinek újítóként is.
Fuj, Mucsa.
Ki is szorították!
A minapi „futtatott” – azaz szószékhez juttatott – szerzőnk hirtelen kívül találta magát… a
taccsvonalon. A következőkben egy-kétszáz példányos magán(y)kiadású füzetekkel
igyekezett tartani, amit tartania kellett. A front nevezetű arcvonalat.
Persze ahhoz arc kellett. (S nem arctalanság.) (Arcátlanság különösen nem.)
Nagy-nagy igyekezetét (tehetségének levágott szárnnyal is folytatódó szárnyalását) valaki
csak észrevette, mert 1995-ben megkapta a József Attila-díjat. Hogy az évben a maga
költségén, előfizetőkért kuncsorogva jelentethesse meg odahaza – a nagykun puszta kellős
közepén ‒ élete (egyik) főművét, a Telefax a Megváltónak című naplóregényt.
Amúgy: néma csönd. Egy bitang szó sem a könyveiről.
Hogy írtak volna róla? Ha egyszer nem kerültek könyvesboltba a magánykiadású
remekművek. Költemények, elbeszélések, műfordítások, Kunság-rajzok…
Jól el tetszettek hallgatni!
Kiszorították.
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Régi ‒ jól bevált – módszer. Ki tudja, mióta. Legutóbb a mi áldott emlékű ávónknál (amely
később III/III-nak adta ki magát). Ahogy ma is folytatja az utószervezet – nem a
titkosszolgálatnál (reméljük!), hanem.
Ott, az úgynevezett irodalmi életben.
Ezt tetszettünk megírni Kopóirat című rémregényünkben annak irodalom-elhárításról szóló
soraiban.
Erről a Körmendiről ír folytatásos tanulmánykötetet Rideg István Karcagon, nagykunsági
– nyugalmazott ‒ magyartanárként. Körmendi egykori barátjaként, gimnáziumi
tanártársaként, szellemiségének fölvállalójaként.
E nemzedék nemzeti lelkületű íróinak egyikéről elsőként ő írt – ír, mert lassan kész a
következő kötet is ‒ monográfiát. Nem külső megrendelésre. Belső a rendelés. Lélekből
fakad.
Nem pénzért; ki fizet ma MAGYAR – nem csak magyar származású, nem csak magyar
anyanyelvű, hanem magyar szellemű ‒ íróról értekező szerzőnek egy garast?
Körmendi elkötelezettsége: ragad? Hála legyen Istennek.
A szombathelyi Életünk című folyóirat 2012/2-3. számában a főszerkesztő, Alexa Károly
ír nem akármilyen – fontos – tanulmányt… Körmendiről. A helyére igyekszik tenni. Ki is
mondja: kiszorították.
Hogy kiszorítottak – kiszorítani igyekeztek – bennünket.
‒ A taccsvonalon túl… szabad a pálya!
Hogyne. Körmendi megtapasztalta.
Máig majd’ 30 könyve jelent meg. Egyik fontosabb, mint a másik.
Nem csak a Nagykunságnak.
Alexa Károly irodalomtörténész „véletlen” az a személy, aki Körmendit az 1970-es évek
végén a Mozgó Világban fölfedezte.
Fölfedezünk, fölfedezünk… Csak közben elhalálozunk.
El.
Rideg István nem hagyta magát. Azt hallgassanak el (szorítsanak ki), akit akarnak, neki
ennyit ér Körmendi Lajos! És nem akármilyen könyvet tesz az asztalra.
Negyedfélszáz oldal, keménykötésű nagyalakú könyv. S benne Körmendi élete (életrajz,
fényképek, levelek), írásművészete (műrészletek a szerző műelemzéseiben)… Az író, költő,
újságíró, műfordító, művelődés- (és ellenállás-) szervező Körmendi Lajos harca igazáért, kicsi
és nagy hazáért, fajtánkért – kunért, magyarért – tollal, szóval, bármivel! Ami adódott. Amíg
ki nem verte kezéből (befogta végül a száját) a halál. Mert ellenei erre persze hogy képtelenek
voltak. Fojtogathatták, de bele nem fojthatták a szót.
Rideg István kiderítette, honnan jött a karcagi Körmendi család. Körmendi Lajos nyakas
kunok és dolgos svábok leszármazottja. Büszkén – a rá jellemző konok tartással (ha
belepusztul, sem hagyja magát!) – vállalta… őseit, és a maga sorsát. És a könyv (szerzője) –
„közben” ‒ szépen fölrajzolja, ki volt Körmendi Lajos. Talán leginkább szenvedélyes
szerelmes. A női nem föltétlen pártfogójaként, a végre meglelt (asszonyával megalapított)
saját család odaadó fejeként, a Kunság megszállott kutatójaként, a szabad, magyar művészet
rendíthetetlen híveként és művelőjeként, a szabadság üldözést is vállaló, szókimondó
hőseként.
Nehéz kimondani, de mit lehet tenni: Körmendi Lajos a nagykun kishaza igazi hőse volt.
Akit jó magyar szokás szerint majd’ mindenki igyekezett elhallgatni, elhallgattatni, félretenni,
kiszorítani, semmibe venni.
Talán ebbe halt bele.
Hogy mindehhez mit szól – mindezt hogy tálalja, kínálja föl nekünk befogadásra – az
életrajzírói‒műelemzői Körmendi-rajz készítője, Rideg István, majd elválik. Ha megjelenik a
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monográfia folytatása. Mert az első kötet csak a pályakezdő íróval (az 1981-ig történtekkel)
foglalkozik. A pálya pedig… még előtte állt. Amely pálya olyan volt – olyan lett ‒, amilyenné
tették. Tette a környezete. Varázsolta korunk Magyarországa. Mely Magyarországot meg a
maga környezete, Kelet, Nyugat tenné Körmendi-mentessé. Tőlünk idegenné.
Amiből bizony nem kérünk. Nem kértünk, Körmendivel együtt, s nem kérünk továbbra
sem. Ezután is Körmendivel…
Erről az ellenállóról ‒ örök hősszerelmes kunsági magyarról ‒ szól ez a ritka izgalmas
könyv.
Lajzsan, Kisújtól
1985, Qazaqisztán (gyüvet, menet)
‒ Már Kisújtól állni fog! ‒ mondogatta kéthetes 1985. karácsony havi kazakisztáni utunk
javán nem egyszer egykomám, Lajos (aki a jó qazaqoknál a Lajzsan, általunk ennek
nyomában járván a Lajhardzsan nevet nyerte e szép téli napokon az Ala-Tau havasának alján,
a Kis-Alma folyó martján fekvő világvárosban).
Ferihegyről jövet, az Engels, előtte valameddig Sztalin, ma ismét Erzsébet téri (2020-ban
már híre sincs, csak hamva) társaskocsi-állomáson a buszról leszállva utána néztem. Ő még
bekukkantott utunk szellemi atyjához, Mándoky Kongur Istvánhoz, akit elutazásunk előtt az
egyetemen megkerestünk, s akinek alma-atai lóvágásból való füstölt lókolbásszal, lósonkával,
lószalonnával, lóoldalassal (da, da, lósódarral), s miegyéb, qazaq módra készített lótoros
dolgokkal, közép-ázsiai lónyalánkságokkal tömött zsákot cipelt a vállán. (Fél kezében, persze,
úti bőröndjével, másik félben batyujával.) Amiből pár nappal korábban egy éjfélen kóstolót
venni voltunk kénytelenek, miután néprajzos akadémikus házigazdánk rákényszerítette –
szintén vezető értelmiségi ‒ asszonyát az éccakai lópaprikás-főzésre! (Húst az sokemeletes
házbeli családi otthon fagyládaként szolgáló erkélyéről hasított a kampóra akasztott fél lóból.)
Két hét… az otthontól távol! Nem akármi ‒ látható volt, Lajzsanunknak. Asszonytalan…
Hiába sóvárogva karakalpak, orosz, kazak, ujgur, tatár… hölgyekre. Ácsingózva… valami
másra! Jobbra. Mint ami vala. (Csak a kisorosz származék szovjet írószövetségi kísérő
tolmácsnőnk és hasonlóképp rusnya barátnéje kínálkozott – volna – minékünk.)
Velem volt kénytelen az éccakákat tölteni Moszkova és Almati/Alma-Ata szállodai
szobáiban.
‒ Már Kisújnál…
Hadd el, tudom. Elhiszem! Már Szentmiklóstól… (Törökszentmiklósra gondolván,
hogyne.) (Az még jó messze van… áruljuk el, Kardszagtól.)
Nem mondtam neki, hogy ne bántsam meg, de ahogy elnéztem az Engels (eredetileg
Erzsébet, utóbb Sztalin, majd Engels, újfönt Erzsébet) téren a nagy keletkutató otthona felé
húsos zsákjával fölszerszámozva elinduló cimborámat, a legszívesebben kiszaladt volna a
számon. Megtartottam.
‒ Még Ladánynál sem fog!
Haza a Nyugatiból Debrecennek, Nyíregynek (sőt, Záhonyig, ne is említsd, Csapnak) futva
a vonat átlép a Tiszán, közeledve áldott szülővárosához előbb Szentmiklós, majd Kisúj, hogy
Kúnkarcagon túlszaladva jöjjön az emlegetett Püspök-Ladány… Ahol, ugye, ebben a
helyzetben, azért, mégis. Addigra csak-csak! Remélhetőleg!
Egy kunságifitól mi ki nem telik!
Utóbb árultam csak el neki, mi járt akkor az fejemben. Nagyot nézett, titokzatosan
somolygott, látszott az arcán, rögzíti a fejében, elrejti valamelyk agytekervénye zugába, hogy
majd… elővarázsolja, ha a helyére talál kúnkarczagi dekameronjában.
Kár, hogy nem ez történt. Így csak marad…
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Ő maga.
E kárral együtt is a Nagykúnság valaha volt legnagyobb írója.
Kár, kár.
Aki, valóban, családapaként is a női nem odaadó, mindenre elszánt híve volt. Szerető férj,
szerető apa.
„Lepsénynél még megvolt!”
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Csabai pálya
Csabai pályán. Csabai pályák. Csabai csabai. Foci. Labdarúgás! Labdakergetés, -űzés.
Pázsiton, pályán. Salakon és füvön, sárban, kövön, aszfalton. Bárhol. Rongylabdával,
bőrlasztival.
Mint annak idején. Ma.
Ma, biza.
Valaha: spiccel, durr bele. Netán luft. Passz. Ofszájt. Henc. Korner. Vinkli. Center. Half.
Taccs. Bekk. Meccs. Aztán megmagyarosítottuk. Ma ellenben: partjelző helyett asszisztens.
(Kórházi, az elméről?) Vissza, el, el… tőlünk.
Az Előre 1924-1950 közt játszik a Csányi utcában. 1950-1964-ig a Kazinczy utcában, utána
a Kórház utcában. (Olvasod itt, ott, amott.)
Magad mindhárom pályát jól ismered. Úgy hozta a sora. A sors.
Korod.
Úgy adta az Öregisten: a Csányi utca közelében születtél, a Pálya körüli világ volt
számodra jó ideig maga a Világ (a Pázsittal, a Körgáttal, a Zsilippel, a Kastélyi- és a Kanálisiszőlőkkel, a Kiserdővel, a Lőtérrel s a mellette lévő Nagypázsittal, meg a Kenderáztatóval…).
Azaz a Corvin utca környéki Corvinka körül a Kastélyi-negyed (I. tized)… a Kastélyi(Alvégi-) sáncon innen és túl… ameddig a szem ellát. Hol a Pázsittal, hol a Pályával
mindenek közepében.
Azon túl, hogy mindez forgott a Corvin 7 körül.
Aztán a többi. A Kazinczy utcai (ott, a Vásártér előtt), végül a Kórház utáni, a Ligetnél. A
pálya. Pályák. Stadionok.
Inkább tán Pályát kell mondanunk (írnunk). Pálya – ez, amaz ‒; a mi Pályánk.
Írhatták sporttelepnek, stadionnak, nekünk pálya maradt. Ez is, mind. MÁV-pálya, Építőkpálya, CsAK-pálya, Agyag-pálya…
Az, számunkra (azért) elsősorban, vitán fölül, a Csányi utcai volt. Ahol pl. az 1945/46.
esztendei NB I-es bajnokság csabai résztvevőjeként rúgta a tököt az Előre… helyetti
Törekvés. Ahonnan való a vízhordó meg a tökmagos bácsit (s kínálatát) illető élményed… A
foci mellett a nagypályás kézi… Férfi és női. Ha nem is föltétlen bíróverés, de egy-két
emlékezetes (meccs végi) bíróvárás, bírókergetés.
‒ Szemüveget a…!
‒ Üje vagy, üje vagy…
‒ Irány a második (kispályás kézilabda esetében akár a huszadik) vágány!
Mert hogy jó darab ideig a vasutas sportolóké volt a Pálya.
‒ Bunda, bunda…!
A Pálya, amelyen – mely körül – (a közelében) fölnőttél.
Alig emlékszel rá: vagabundkorzóid egyik legelsőjeként (három, avagy négyévesen) a
Pályán kötöttél ki, hogy a Pálya-végi homokban aludj el. Az egész környéket érted tűvé tevő
rémült szüleid végül – boldogan ‒ innen bányászhatnak ki az egyre fenyegetőbb, Körgát előtti
sötétedésből.
A betört fejű nagypályás férfi kézilabdás kapus… Akkorát ugrott, hogy… jöhetett a mentő.
(Már ha volt.) (Valaki valóban odarohant.) A kispályás kézipályán az edző sótöréssel édesgeti
magához a valóban szemre való kézilabdás nagylányt. Meccs után a csabai nagycsapat
bivalyerős játékosa a magányosan élő szomszédasszonynál táborozik le arra az éjszakára (a
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következő meccs után az azt követő éjre). Rá évtizedre egy másik Corvin utcai magányos
hölgyhöz jár meccs után a másik nagymenő.
Emlék, emlék, élmény. Emlékezés. Emlékezet.
Te magad – egyelőre – csak lesed.
Ami megmarad. Fönnmarad. Benned. S utánunk, ami.
1945 nem lehetett, hisz akkor még csak egyéves voltál. De tán már 1946! Kétévesen? (Vagy
mégis: 1945 ősze, másfélévesen?) Fölmásztál az odatolt székről az ablakba, s csak lested a
Csányi utcai Pályáról a vasárnap délutáni mérkőzés után a Corvin utcán jókora port kavarva
hazafelé tartó szurkolók irdatlan tömegét… Első tömegélmény? Elég korán; épp idejében.
Hogy majd jöjjön – nem is olyan sokára – az 1956-os… És kövesse annyi focimeccs
tömegélménye a Csányi utcai után az Építők Kazinczi utcai, majd a VTSK, a Spartacus, azaz
az Előre Kórház utcai, nagy néha a jaminai Agyag(ipar) pályán…
Az Agyag-pályán egyszer-kétszer kölyök focistaként, párszor focimeccsen nézőként lehettünk
ott. A környéken, nagylányt – kislányt – hazakísérve (ami már-már életveszélyes volt). (Az
öcsém egyszer sarlóval ért haza corvinkai otthonunkba. A Hídnál érték utol a lányok miatt a
városi fiúkat űző jaminai bicskások. Jó kis haddelhadd lehetett, öcsém a végén egyikük
kezéből csak kicsavarta a sarlót, s hazahozta emlékbe.) (Mást ne mondjunk, a végén a
helybéliek minden igyekezete ellenére mégis csak jaminai/vinnyicai/erzsébethelyi lány lett a
felesége!) (Foci ide, amoda.) (Hogy – ezúttal ‒ a tökről ne beszéljünk.)
Pázsit
Kispázsit, a Corvin utca végében. Nagypázsit a Lőtéren. Már ahogy Lipták Pali bácsi
nemzedéke hívta őket. Mert nekünk, corvinkaiaknak csak a Pázsit név volt ismert, a miénk.
A miénk volt a Pázsit.
S nem Grund, ahogy a helyére települt kocsmai vállalkozó nevezte el utóbb a
vendéglátóipari egységét.
„Grund”, nekünk, nálunk, felénk… Ahol csak Pázsit termett.
Mi még tudtunk magyarul. Tótok és magyarok; magyarok és tótok.
Olimpia, 1952… a Pázsiton. A mi első pályánkon. (Csak ezután jött a szomszédos
Előre/MÁV-pálya, amely, eszerint, számunkra a II. Pálya lett). A helsinki végeztével mi is
megmérkőztünk magunkkal. Nem akármilyen sportolójelöltek ugrottak, rúgtak, futottak,
dobtak a Kispázsiton és körötte kialakított versenypályákon! E Corvin utcai nyári világjáték
szereplői közül néhány: Hugyecz Laci pólós-jelölt, Szilágyi Laci, az Építők később magyar
ifiválogatott kapusa, öccse, Pista, aki egyetemistaként a veszprémi csapatban rúgta a tököt,
Prisztavok Bandi – nekünk csak Cömbi (másnak Gömbi) ‒, aki az Építőknél a II. csapatban
jeleskedett. Osgyán: Gyuszi, az I. osztályú kardvívó, Béla, az Építők első csapatának játékosa
(lett utóbb, és a vonal melletti szaltóival aratta a legnagyobb sikert)… A két Ledzényi fiú,
Mistyurik… Tóth Jancsi és Pista – az utóbbi (később valamivel) a MÁV-ban focizott. A két
Kurtucz-gyerek: a kisebbik nemsokára úszó, majd focista, végül kerékpáros (a fia majd
többszörös magyar bajnok, világbajnoki ötödik túlnehézsúlyú ökölvívó), a nagyobbik kölyöklabdarúgó a MÁV-nál, süldőlegény-úszó a Spartacusban, vívó ifi a VTSK-nál… Bánki Gyuri
(aki leventeként megjárta az amerikai fogságot) szintén igazolt labdarúgó volt. Zelenyánszki
Tomi, aki a Pázsit legnagyobb sárkányeregetőjéből lett atomtudós… Vagy épp
kertszomszédunk, a Hridlicskából lett Hidasi (János) nevű kalapácsvető-bajnok! (Hridlicskáék
a magunk „pályáján” arról is nevezetesek, hogy az ő portájukon át közelítettem meg 1965-ben
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katonaszökevényként – hátulról, a kert felől, ahol mégsem várt rendőr vagy tábori csendőr – a
házunkat.)
Utóbb, persze, jobbára később egy, két, három (négy) ‒ … ‒ évvel. A Corvin utcai
olimpiát követően.
Persze akkoriban már rég a Csányi utcai Pálya is az otthonunk volt. Kinek így, kinek
mindenképpen. S – jegyezzük meg! – első nagy Csányi utcai emlékeink élére kívánkoznak a
gyönyörű – és magyar bajnok – nagypályás csabai kézilabdás lányok (hárman világbajnokok
is). Mert a salakos nagypályán hol a focisták, hol a kézilabdások kergették… többnyire csak a
lasztit.
Csoda, hogy ma alig van utánpótlás? Hol van annyi pálya… Zöld, gyöp, legelő, tágas udvar,
háborítatlan utca… Pázsit.
A mai Corvin utca meg a háborítatlanság!
Jól tönkre tetszettek tenni.
A Pázsit helyén, focipályányi helyet nyerve a korábbi mocsárból, az 1960-as években az
Építők SC épít labdarúgó pályát. Hogy ma út haladjon át a Pázsiton, a mellé épült áruház
előtt.
Csányi utca
MÁV-pálya; Csányi utca. Törekvés? Az Előre egy időben…
A világhálón olvassuk: a Csányi utcai pályán 450 (fedett, fa lelátó: tribün) ülőhely és 1.050
állóhely van. Hazai csapat 1924-1950 közt az Előre, utána a MÁV. Nézőcsúcs, Törekvéssé
lett Előre-meccsen: 6.000 (Békéscsabai TSE ‒ Salgótarjáni TC 6:2, 1945. szeptember 22.) Ma
természetes füves – korábban salakos… Futópálya salakos. Nyitómérkőzés: 1924. 08. 20.
Csabai AK ‒ KAVE 6:0 – azaz nem az Előre, hanem a CsAK?... 2011-ben a Békéscsabai
MÁV SE a megyei 1. osztályban játszik. A pályának villany eredményjelzője van. Eredetileg
salakpálya volt ez is – akárcsak a Kórház utcai ‒, a Kazinczy utcai stadiont viszont eleve
füves pályaként adták át.
Az Előre Munkás Testedző Kör, akárcsak a CsAK, az „úri” csapat, 1912-ben alakult. A
munkáscsapat 1914-ben kapta meg sporttelep létrehozására, Csányi utcai bejárattal, a Keleti
sor és a Körgát közti részt, a CsAK pedig a Gyulai úttól a Sörházon túl nyúló füves területet, a
Réthy, ma Kórház utca közelében. Az Előre, mint írják, 1924-1950 közt játszik a Csányi
utcában. (Őket ünnepeljük 2012-ben – mondhatni: majdnem bekerüléssel.) A CsAK első
pályáját karókkal, drótkötéllel jelölték ki – tudjuk Gécs Bélától (Csabai Mérleg, 2014/22. 14).
Nyilván hasonlóképpen jelezték a Csány(i) utcában is, milyen keretek közt kell a lasztit
kergetni.
Másik: 1945 nyarán, a háború utáni átszervezéseknek köszönhetően a Törekvés az OB I keleti
csoportjába került! Ekkor több próbajátékos is megfordult Csabán, többek között Bozsik
József is fölhúzta a lila-fehér mezt. Az első mérkőzés a legmagasabb osztályban a Csányi
utcában 6.000 néző előtt a Salgótarjáni BTC ellen 6:2-es hazai győzelemmel végződött. A
következő hazai mérkőzés a zuglói MADISZ ellen botrányba fulladt, amikor egy
szabálytalanság után 30-40 hazai néző rontott a pályára és kezdte ütlegelni a vendégcsapat
játékosait. Az eredmény: a pálya betiltása 2 meccsre (ekkor Békésen játszottak). A csapat
végül 5 győzelemmel, 5 döntetlennel és 16 vereséggel, 45-80-as gólkülönbséggel, 15 ponttal
kiesett. 1946. augusztus 14-én egyesült a Törekvés és a Rokka SC, felvéve a régi nevet (Előre
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Munkás Testedző Egyesültet). Két év múlva, 1947. június 15-én Makón egy győzelemmel
ismét a legjobbak között lehetett volna a gárda, de az 1:1-es döntetlen kevés volt. A mérkőzést
5.000 néző előtt játszották, melyből kb. 3.500 a vendégcsapatnak szorított.
A MÁV SE 1927-ben alakult, s 2008-ban eladta a pályát az önkormányzatnak, de a
vasutascsapat továbbra is itt játszik.
Világháló, olvasói kiegészítés: „1921/22-ben elég jól szerepelt a gárda – ki tudja, melyik
pályán? ‒, köszönhetően a hatalmas termetű kapusnak, a Kispestről igazolt Amsel Ignácnak.
’Náci’ olyan kimagaslóan védett, hogy a december 18-án, a Hungária körúton rendezett
Magyarország‒Lengyelország mérkőzésen a második félidőben ő védte válogatottunk
kapuját! Természetesen a nagyobb klubok figyelmét sem kerülte el a kiváló kapuvédő, így
decemberben a Ferencváros igazolta le. ’Náci’ végül 10-szeres válogatottként a ’30-as évek
közepén kivándorolt Dél-Amerikába.”
„A békéscsabai labdarúgás első válogatott futballistája a kapus Amsel Ignác volt, aki 1922.
december 18-án debütált a nemzeti csapatban a Magyarország‒Lengyelország mérkőzésen” –
írja Machalek István az egyesület történetéről szóló munkájában.
Amselra nem emlékszem, pedig biztos emlegette Prisztavok Bandi bácsi, a szomszéd ház
kovácsmestere, annyi csabai mese – rege, igaz történet, adoma, vicc – továbbadója, aki (fia
emlegeti) maga is focizott. Cömbi 2012-ben rábólint, hogyne, Amsel Náci, hogyne mesélt
volna róla, meg a másik nevezetes csabai kapusról, Kucsmikról, Kucsmik Pista bácsiról, aki
nagyon szegény ember volt (az 1930-as években?)…! „Andó Tomira már te is emlékezhetsz”
‒ toldja meg, nem ok nélkül, hisz együtt szurkoltunk neki, húzza le a pipa – mi több, vinkli ‒
felé tartó lasztit!… Amzel helyett egyszer Hamzát mond.
Másik olvasó, nem ugyanúgy: „1924-ben a Csányi utcában (a mai MÁV-pálya) készült el az
új sportpálya. Augusztus 17-én a Ferencváros vendégjátéka (és 8:0-s győzelme) avatta fel az
új otthont.” „1928-ban jégpálya épült a stadion mellett, amely a korabeli fiatalok egyik
kedvelt szórakozóhelyévé vált.” – A Csányi utcai pálya mellett, azaz a Kispázsit és a Pálya
közti mocsárvilág közepén (egykor) található tó befagyott vizén, ahol negyed évszázaddal
később e sorok rovója is űzte hol korcsolyán keringve, hol bakancsban dübörögve a
jégkorongot.
„1937. május 23-án a MÁV‒CsAK bajnoki meccsen akkora vihar tört ki, hogy a Csányi utcai
stadion mindkét fatribünje beszakadt, sokan megsérültek, 5 embert kórházba kellett szállítani”
– olvasod újabb csabai szurkoló följegyzését a világhálón.
Majd arra a törekvésre is fény derül, hogy némelyek szlovák nemzetiségi együttessé
varázsolnák az Előrét – ami egyeseknek tetszik, másoknak nem.
Vihar után háború, majd.
A Viharsarok című napilap 1945. szeptember 8-i címlapján mi nem áll: „A csabai ’Törekvés’
a nemzeti bajnokságban”. Tudósít Kvasz Lajos sporttárs hírlapíró (tudósító) arról, hogy ott
lehetünk a 28 csapat közt. Mi az NB I keleti csoportjában az Újpesttel, a Vasassal, a
Szegeddel, a Kispesttel, a Debrecennel, a Diósgyőrrel, az Erzsébet‒Soroksárral, a
Salgótarjánnal, az Elektromossal, a Zuglóval, a Herminamezővel, a Budai Barátsággal és a
pestbudai Törekvéssel.
Szeptember 26.: Törekvés‒Salgótarjáni BTC 6:2 (4:1). Gólt rúg Fáit (kettőt), Szilassy
(szintén kettőt), valamint Kliment – ő volt Brigi?! (Akire azt mondták, fél vesével játszott.) A
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hatodik tarjáni öngól volt. A csapat: Andó ‒ Sági, Urda ‒ Donáth, Fülöp, Marik ‒ Csicsely,
Kliment, Feith, Szilasi, Szák. Edző: Kvasz Lajos. (Az edző tudósít… Már akkor is.) A
játékosok jó részére magad is emlékszel! Mert később is itt játszottak.
Október 13-i, szombati Viharsarok-hír: vasárnap a Zuglói MaDISz csapata játszik a
Törekvéssel a Csányi utcai sporttelepen. (Tehát valóban ott voltak ezek a meccsek! Ahol –
melynek a környékén ‒ fölnőttünk.) (…világra eszméltünk.) A délután 3-kor kezdődő meccs
előtt 2-től női nagypályás kézilabda rangadó a B. MÁV SE és a Törekvés MTE között…
Micsoda meccsek voltak ezek! Előbb a nagypályás kézilabda, aztán a foci! Ebéd után,
vasárnap, hová ment volna az ember… Akkor, Csabán. (Magunk, akkor tájt, még csak
készültünk. Ám apánk…) (Aki egyszer, már az Építők pályán, úgy buzdította a mieinket,
hogy majdnem összeverekedett egy csabaiakat becsmérlő-lekicsinylő „csabai”
„sportbaráttal”…) (Aki kijött a meccsre, de minek?!)
Déli 1-kor meg a GyAC‒AEGV I. osztályú bajnoki…Azaz legelőbb alacsonyabb osztályú
foci, aztán a rövidesen világbajnok női nagypályás kézilabda, hogy végül a fiúk kergessék
őrületbe a focirajongó csabaiakat.
A mi Törekvés nevű munkáscsapatunk és a zuglóiak MaDISz-os alakulatának
összecsapását 3:2-re nyertünk Feit (Szák átadásából rúgott) góljával, Marik
szabadrúgásgóljával és Szák találatával. Ám ezután kitör a botrány, a bíró lefújja a meccset:
egy zuglói tartalék berohan a pályára, utána több néző, mire a bíró sípjához kap és annyi!
(Később magunk is láttunk néhány hasonló módon bevégzett mérkőzést a Csányi utcában,
úgyhogy el tudjuk képzelni, mi nem történt ottan 1945 őszén ezen a vasárnap délutánon.)
Világhálós írás: e „hazai mérkőzés a zuglói MaDISz ellen botrányba fulladt, amikor egy
szabálytalanság után 30-40 hazai néző rontott a pályára és kezdte ütlegelni a vendégcsapat
játékosait. Az eredmény: a pálya betiltása 2 meccsre.”
Október 22., hétfői tudósítás: Bp. Barátság‒Bcs. Törekvés 3:2. Ugyanekkor a GyTE (a
gyulaiak vagy a gyomaiak?) a CsAK-kal megmérkőzve 4:3-ra nyert(ek)… Azaz: a CsAK
akkor még külön rúgta a tököt? És: a Réthy – azaz a mai Kórház – utcában, 300 néző előtt…
(Ez lett a VTSK, majd az Előre – Spartacus – pályája.)
Október 24., szerda: a lap közli a vasárnapi pesti mérkőzés összeállítását. A csabai fiúk
majdnem ugyanúgy álltak ki, mint az első meccsen, Andóval, Fülöppel, Csicsellyel,
Klimenttel, Feit(h)tel. E nagy csapatból rájuk emlékszem. Pár évvel később láttam őket
először, hogy aztán meccsről meccsre… Csányi utcáról Kazinczyra… Gólt rúgott mitőlünk
Feit (már megint 2-t, két bombagólt követett el!). (Feit… Mintha fodrász apám vendége lett
volna.) (Amúgy nyilván nyírta‒borotválta valamennyit.)
Október 31-i hír: Törekvés‒Diósgyőr 1:1. Gólt ki más, Feit rúg. (Fájt, ahogy mondtuk, Fájt
– de ezúttal másnak, nem nekünk.)
November 3-i hír a székesfővárosi mérkőzésről: Békéscsabai Törekvés‒Budapesti
Törekvés 1:0. November 14: B. Törekvés‒Er.So. MaDISz 2:2. Gólszerzőnk Szilasi, s már
megint Feit.
November 17-én a Viharsarok beharangozza: vasárnap a Kispestet fogadjuk Csabán, „a
szezon legkiemelkedőbb sporteseménye lesz”… A Kispestben ott lesz Puskás is… PUSKÁS
CSABÁN. Hol, ha nem a Csányi utcában. Hol utóbb én is annyit kergettem a bőrt. Néha
labdaszedőként. Máskor csak a szememmel. Aztán a pályán. (A 3. Sz. Általános Iskola
diákjaként – labda nélkül kóvályogva ‒ az évzáró díszmenetben is.)
November 21., szerda: „Csatársora és kapusa miatt vesztett a Törekvés” címmel tudósít a
lap a vasárnap történtekről. Kispest‒Törekvés 2:0. Mészáros rámolt be nekünk kettőt.
November 28: Elektromos‒Törekvés 5:1. Jó, hogy.
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December 1. (szombaton a keddi meccsről): Újpest‒Törekvés 11:0. Ajaj, mondhatta
„Szluka, a vízhordó”. (Hogy Szluka volt-e, vagy más – a neve ‒, nem emlékszünk. Vízhordó
volt, csabai, a Csányi utcában.)
December 5., szerda (a vasárnapi mérkőzésről): Törekvés‒HAC 1:1. Az utolsó percben
egyenlít a vendégcsapat. (Valamirevaló csabai szurkoló ilyenkor az utolsó pillanat előtt pár
perccel már lefújja a mérkőzést! Hogy ne egyenlíthessenek ki…) Az előzőek mellett a csatár
Weinerrel álltunk föl, aki számunkra valamiért szintén emlékezetes alakja e csapatnak.
Góllövőnk Szilasi.
December 29., szombat: DVSC‒Törekvés 6:1, Debrecenben. A csapatban annyi változás,
hogy Karaba a kezdő csatársorban. (Szintén „régi jó ismerős”…)
1946….
Kiestünk, megint a másodosztályban rúgjuk a labdát. Hogy maradjanak a mesék. Tények s
legendák. Adatok (az újságokban) és emlékek (nagyon mélyek; mélyen; mélyre).
S hogy kiket láttak a csabaiak azokon az első NB I-es meccseken? Az újpesti Zsengellér
Gyulát (ebben az évadban 51 gólt lőtt), a szintúgy újpesti Szusza Ferencet (45
hálórezgetéssel). Puskás Ferenc, a Kispesti AC ifjú csatára 35 gólt rúgott. Nem akárkik! Volt
miért kimenni a Csány utcai pályára.
Legenda… A magyar sport – a magyar foci – nagyjai csabai pályán. Hogyne, a Pályán.
Ami nekünk – nekünk, azaz nekem, meg még annyi csabainak, a nemzedékünknél
idősebbeknek, szóval mindösszesen nekünk – a Csány utcai volt…
Foci előtt, foci után.
Az 1938-as foci vb (ezüstérmes), meg az 1949-es női nagypályás kézilabda-vb
(aranyérmes) magyar hősei… a mi Pályánkon.
Hogy felejthetnéd!
Semmi pénzért.
Prisztavok Bandi (Cömbi) mesél azokról, akikről nálunk többet tud.
‒ Szilasi Vili bácsi a MÁV-ban fejezte be. Te is láthattad még játszani. Alacsony,
tömzsi… Fájt Tibi, Vájner Pali… Kliment Brigi, fél vesével. Apám régebbi csabai focistát is
emlegetett fél vesével játszani.
Csabai kurázsi.
‒ Marik Pötyit említik?
Igen, van az első ’45 utáni csapatban is Marik.
‒ Marik Pötyi, azt hiszem, László. Fülöppel a ’40-es évek végén, ’50-es évek elején
fölment a Mateosz-ba, budapesti szállítási csapat volt, magyar válogatott is lett, majd
Spanyolországba került, ott is válogatott!
A Wikipédia egy válogatott Marikról tud, Györgyről: „Marik György (1924 –?) válogatott
labdarúgó, balfedezet. 1949 januárjában külföldre távozott. A Vasas játékosa volt. Magas
termetű, technikás, feltűnően higgadt játékos volt, aki a csapatjátékban fejjátékával és
átadásaival kitűnt. 1947 és 1948 között két alkalommal szerepelt a válogatottban.”
Ő el, Fülöp haza?
Mi magunk csak egy későbbi Marikra emlékszünk, rendőr volt.
‒ Itt lakott a közelben. A Dózsában játszott, Fegó volt a neve.
A környék, felénk, a Corvinka tája.
Más mást tud. Eszerint Marik György Dél-Amerikába tette volna át (Spanyolhonból?) a maga
pályáját: „…Egy másik nagy csoport a legendás hírű Zsengellér Gyula vezetésével a
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Deportivo Los Samarios Santa Martához igazolt, Zsengellér játékosedzőként dolgozott, társai
(Marik György, Füzesi László, Samu József, Török Sándor) a pályán tettek sokat a klubért” –
áll a világhálós híradásban.
Ez a Marik nem az a Marik?
Fülöp az Előre-alapítás 100. évfordulóján nyilatkozza: „…közöttünk is voltak fantasztikus
játékosok, mint például Marik Pötyi, aki magyar válogatott lett”. Azaz valóban ő az.
Aztán mire nem bukkanunk: Marik 1945-46-ban a Békéscsabai Törekvés MTE, 1946-ban
a kassai Jednota, 1946-47-ben a Békéscsabai Előre MTE, 1947-48-ban a Vasas SC játékosa,
távozása után pedig dél-amerikai csapatokban rúgta a tököt, majd mexikói edzőként fejezte be
a pályáját. (Marik a Vasas másik válogatott kitűnőségével, Kubala Lászlóval szökött 1949ben Bécsbe. Kubala a Barcelona nagy alakja lett.)
‒ Tyumira emlékszel? Hrabovszky. Dózsa, előtte Építők. Piller Sanyi is dózsás volt, aztán
került az Építőkhöz. Amikor feloszlott vagy egyesültek, ő is odajött. Osztályfőnököm a
Keriben, később igazgató. Együtt fociztunk, majd edzőm lett. Edzőm volt Fülöp és Vájner
Pali is.
‒ Griecs! Aki a Fradiba ment, Gerendásként lett nagy fradista…. Fájt Tibi az Építőktől
ment a Dózsába, majd vissza, amikor az megszűnt, az Építőkbe. A Dózsa pályája is a Csányi
utcai volt.
A Dózsáról nekünk a Fülöphöz hasonlítható óriás középhátvéd Popol jut az eszünkbe.
Griecsről mit nem tud a Wikipédia szerzője! „Gerendás András, Griecs (1933. január 17. –
1998. október 25.) labdarúgó, hátvéd. 1955 és 1962 között volt a Ferencváros játékosa, ahol
egy-egy bajnoki ezüst- és bronzérmet, illetve kupa győzelmet szerzett a csapattal. A Fradiban
154 mérkőzésen szerepelt (68 bajnoki, 78 nemzetközi, 8 hazai díjmérkőzés) és 3 gólt szerzett
(1 bajnoki, 2 egyéb)”, 1958-ban MNK győztes csapat tagja. Csabáról ők sem tudnak. Csak
Corvin utcai cimborám, Prisztavok András, aki egykor vele is rúgta a tököt. Mármint hogy
passzolt neki az edzésen. Hogy most legyen valaki, aki emlékezik rá. Emlegeti. Szeretettel,
tisztelettel.
Valamennyit.
‒ (Susánszky?) Bandi bácsi és felesége volt a tökmagos. Olyan finom tökmagot azóta sem
lehet Csabán kapni – emlegeti Cömbi 2012-ben.
A vízhordó, aki kannából öntve födőbe mérte a jó Bánát-kúti ártézi vizet… Nem tudjuk a
nevét! Bodza bácsi is vízhordó volt, de ő házakhoz vitte, megrendelésre az ivóvizet, a pályára
nem járt. A pályára – erre a Pályára, a Csányi utcaira ‒, mert vízhordóra a másik kettőn nem
emlékszel. Oda csak (?) a tökmagos házaspár követte a Fiúkat.
Hol van már az a tökmag…
Még a tökmag sem olyan jó, mint az volt.
Kazinczy utca
1951-től a Kazinczy utcában. Ez volt az Építők pálya.
Mentünk utánuk. (Az Előréből lett Törekvést követve az Építőkhöz.)
Velük.
Kazinczy utca…A Kazinczy utcai stadion avatóján 5000 néző előtt (1951 szeptember
végén) az Építők a Szegedi Lokomotívot 3-0-ra verte.
Világháló, olvasói kiegészítés: „Az 1948-as év újabb változást hozott a klub életében, az
Előre a CsAK és a Textiles Sport összevonásából megszületett a Békéscsabai Szakszervezetek
Sport Egyesülete, kék-fehér színekkel, Kórház utcai székhellyel.”
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Kórház utcai székhellyel a Kazinczy utcait? Miért ne.
Látható, hosszú távon gondolkoztak az elvtársak.
(„Textiles”?... Ruhagyárra, Kötöttre, Pamutszövőre emlékszünk.)
Cömbi regéli:
‒ Fülöp Laci a magyar válogatottal játszott csabai barátságos meccsen a félpályáról lőtt
gólt… Nem Grosicsnak, azt hiszem, Gellértnek!
Láttunk mi magunk is, már az ’50-es évek elejétől, mérkőzéseket a Kazinczy utcai
stadionban. S nem a félpályáról, még messzebbről lőtte Fülöp ezt a gólt ‒ jut eszünkbe, hogy
a cimboránk említi.
‒ Így vertek meg bennünket 16:1-re.
Régi szép idők.
Machaleknak ugyanezt Fülöp másképpen regéli. 1954-ben, a világbajnoki döntő
elveszítését követően, augusztus elején a Budapesti Vörös Lobogót (MTK-t) fogadta az
Építők.
‒ Mateosz-játékos koromban együtt szerepeltem Zakariás Jóskával, sokszor fociztam
Hidegkuti Nándiék ellen, de sohasem láttam őket annyira hajtani, mint az Építők ellen. 19 gólt
rúgtak, ami még gombócból is sok! Már 7 gól volt a hálónkban, amikor az egyik, igen ritka
ellentámadásunk során Gellért Sanyihoz szállt a labda. A kapus könnyedén lehúzta és a
tizenhatosról kirúgta. A bőr előttem pattant, a felezővonalnál. Az üresen tátongó kapu
csábított. Gondoltam, lesz, ami lesz, megpróbálom. Rászúrtam a labdát és az a még mindig
kint álló Sanyi fölött a hálóba hullott – emlékezett Fülöp László az egyesületi történetírónak.
Cömbi, meg tán magam is (bizonyára, mert vagy apámmal, vagy vele mentem) (ha vele,
néha a kerítést megmászva, hogy megtakarítsuk a belépőt), 16 gól után hazaindultunk. Ennyi
elég. Arra a pompás csabai gólra emlékszünk, míg élünk, a többi: smafu.
Pályán innét, pályán túl.
A MÁV-pálya melletti otthonunk jó messze volt, lehetett kutyagolni… Majd’ két óra
ácsorgás a meccsen, odamenni, vissza. (A kerékpár már akkor sem lett volna biztonságban,
maradt a gyalogos városátszelés.)
Nem is volt akkoriban mozgáshiányuk a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek,
véneknek! Senkinek.
Soha.
Előre!
Hajrá.
Csaba.
Fülöpöt 2012-ben is látni, például a szombati piacon. Vagy csak végigkerekezik Csabán.
1954. augusztus 8., vasárnap, Kazinczy utcai Stadion, du. ½ 5-ös kezdés, 4000 néző: Bcs-i
Építők‒Vörös Lobogó SE 1:19 (1:7). Fülöp (bődületes) szépítő góljával.
A VL az elmúlt év bajnoka… tele a világbajnokság hőseivel.
Gellért – Kovács II, Börzsei, Lantos – Kovács I., Zakariás – Kárász, Hidegkúti, Palotás,
Kovács IV, Molnár. A fél aranycsapat, néhány fiatallal.
A mieink: Andó – Weiner, Fülöp, Gyuris – Palotai, Bohus – Mitykó, Pécsi, Gyebnár,
(Czikkely), Kliment, Oskó.
Majdnem valamennyire jól emlékszünk. (Czikkelyre egyedül nem, Oskóra halványan.)
G: Palotás 7, Hidegkúti 5, Kovács IV, Molnár 3-3, Kárász 1, ill. Fülöp 1.
Jó (a Viharsarok Népe szerint): Kovács II, Zakariás, Hidegkúti, Palotás, ill. Fülöp és
Palotai.
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Mi leginkább Fülöpre emlékszünk… Szerintünk ő volt a pályán a legjobb.
Viharsarok Népe, 1955. márc. 8., kedd: Debreceni Lokomotív‒Békéscsabai Előre 1:0. Bcs.,
Stadion, 3000 néző. Mint a lap írja, a mérkőzésről lemaradt Lonovics és Szabó, „nem
engedték el őket” (a munkahelyükről) a Kazinczy utcai pályára. (Lonovicsot a Fodrász és
Fényképész KTSz nem engedte el; emlékszem, apám, aki a szövetezet elnök volt, magyarázta,
miért nem… Nagyon ellenére volt a kötelező névleges alkalmazás.)
Március 15., kedd: Salgótarjáni Vasas‒Békéscsabai Építők 2:0. Lonovics és Szabó már
játszik, „elengedték őket”.
A másik labdarúgóhírből kiderül, a Dózsában játszik Popol… Aki, emlékezetem szerint,
egy időre Fülöp utódja lett az Építőknél. Hasonlóan hatalmas termetű középhátvéd (akkor:
centerhalf). A Dózsában még Füzi, Marik (másik Marik, mint a 10 évvel korábbi), a
Lokomotívnak írt MÁV-ban Gyócsi, Bánki, Unyatyinszki…(„Irány a harmadik vágány!” ‒
biztattuk a Csányi utcai pályán a mávos fiúkat, amikor 2:0-ra, 2:1-re vezettek, vagy 2:2-re
álltak. (A nagypályás kézilabdában is ilyen eredmények voltak, több gólt és gyorsabb játékot
csak kispályán láttak a nézők.)
1955. április 17., idehaza: Bcs-i Építők‒Kistext 0:1. Botrány.
Ebben az évben kerül föl a keleti csoportból az NB I-be a Szolnoki Légierő (hogy egy
évadot játsszanak az első osztályban).
Mi a kiesés ellen harcoltunk.
Bennem meg így maradt meg: ha megverjük a Kistextet, meg a Légierőt, mi jutunk föl…
Csalfa... emlékezet.
Csaló. Csalóka. Valami.
Valami nagy-nagy derbi.
Az akkori hírlapi tudósítás szerint a csabai szurkolóknak nem tetszett a játék és az
eredmény, a bíró és a partjelző viselkedése. És ennek, hogy úgy mondjuk, hangot adtak.
Kézzel? Lábbal?
Mi magunk: ahogy a torkunkon kifér. A hangunk meg…(utóbb) egy életre elment. A
hangszál sérült meg?
Mi a vasút felőli lelátón ácsorogtunk. Láttuk is, meg nem is, mi történik.
Csak az ordítás maradt meg bennem.
Később ugyanaz a Kórház utcában (a Sörház oldalán lévő Pályán). (A Sörházba…
huzamosabb ideig vívni jártam. A pincéjébe. Ami ezelőtt, azután a Földgyomra, Gyógygödör
korcsmai nevet is bírta.)
A Kórház utcában a ’80-as években egyszer akkorát – és oly hosszan – ordítottam, hogy
szédülni kezdtem.
Azóta kicsikét visszafogom magam. Így a bíró, úgy. Nehogy.
De a hangom – az a drága énekkari (dalárdába való) vékony hang – a múlté. Valahol
elvesztettem.
Béke poraira.
Egy gól nem gól.
Egy hangszál után valamennyi.
A fiam hátranéz: ki az, aki ilyen hangosan szurkol?
„Szurkol”.
Lehet így is mondani.
Egymaga leordítja a tízezres közönséget.
Míg bírja.
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Ötödjére hátra, apja pár lépcsőfokkal följebbi állóhelye felé tekingetve akad meg a szeme a
szülő kitátott száján. Kidagadt nyaki ütőerén. Magasba emelt öklén.
Ami sok, az hogyne.
…A 2000 néző előtt zajló csatában 0:1 után a csabai játékosok sportszerűtlenül
eldurvulnak, a bíró nem áll a dolog magaslatán, a taccsbíró össze-vissza lenget… Mi kell más
a megvadított embereknek?
A kommunizmushoz még ez is.
‒ Elég volt!
Nana, nana.
„Ilyen nem történt még Békéscsabán a felszabadulás óta” – írja a tudósító, nyilván arra
utalva, hogy a szovjet megszállás kezdetétől fogvást idáig még nem jutottunk a Csányi vagy a
Kazinczy – netán a Kórház, avagy a Bessenyei – utcában.
A büntetés miatt június 3-án játszunk itthon legközelebb a Stadionban: Bcs-i Építők‒Perecesi
Bányász 1:1. A csapatban már ott van Portörő.
Kórház utca
1964-ig a Kazinczy utcában, utána a Kórház utcában.
A Serház, majd a Réthy, végül mégis a Kórház utcában (a három: egy ugyanaz) a volt
CsAK pályája. Utóbb az Előréé (a Spartacus-é).
Az Előre a munkáscsapat, a CsAK az úri csapat?... CSAK ELŐRE…
Kórház utcai sportpálya (még Előre-mentesen?): 1919-1924. Előtte a Kórház utcai
vásártér: 1912-1919 – áll a világhálón.
Magunk oda sportolni is jártunk: a Gödörbe! Azaz az egykori színkörből lett Gyógygödör
melletti vívó edzőterembe… Más – kívül ‒ teniszezni. (Megint más a katolikus temető
végében lévő zsidó sírkert köveit borogatni.) (Ki-ki ízlése s tehetsége szerint.)
„1968-ban, a Kórház utcában a Kistext 2:0-s legyőzésével az NB II bajnoka lett a csapat, így a
másodosztályba jutott. A meccset 7.000 néző előtt játszották; a lefújás után a szurkolók
berohantak a pályára és a játékosok szinte összes ruhadarabját levették… 1970. december 28án a Dózsa SK-t is bevonva jön létre a Békéscsabai Előre Spartacus Sport Club” – olvasod a
világhálón.
Tehát 1968-ban megnyerjük az NB II-t, irány az NB I/B!
Június 16: Gyulai MEDOSZ‒Bcs-i Előre 0:4. Magunk is ott lehettünk.
Fél Csaba. Azaz a csabai szurkolók fele.
Más… hogy számítana?
Batke László, Mészár…
Július 9. Debrecenben, 7000 néző előtt DVSC‒Bcs-i Előre 2:1. Az Előre összeállítása: Tóth –
Kvasz, Láza, Szűcs, Papp, Kiss, Bertók, Batke, Németh, Zahorán, Száraz, (Süle). Edző Piller
Sándor.
Ez már megint igen jó csapat volt!
Tavaszi első.
Őszi idény, szeptember 22: Bcs., 4.500 néző előtt Bcs-i Előre‒Szegedi Dózsa 6:0.
Egy kis Dózsa-verés. Jó látni.
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Hajrá!
A csapat alig változott.
NB II. keleti csoport: 1. Békéscsaba. Jöhet az NB I/B.
1974-nek kell eljönnie, hogy az NB I-be jussunk.
A világhálón egykori csabai szurkoló emlékezik a Szentendrén történtekre – hasonlókat
hallok Prisztavok barátomtól. A följutást illetően sorsdöntő mérkőzésre vagy 5 ezer csabai
utazott el. Hogy otthon érezzék magukat a fiaink, egy Csabáról elszármazott professzor
CSABA VAN NEM IS EGY, BÉKÉSCSABA NB EGY! föliratú táblát emelt a magasba.
1974, Szentendre, egyetemi tanár (…oktató)? Épp akkortájt ott taníthatott Bánát utcai
diáktársunk, gyermekkori jó barátunk, Zsilák Matyi, akit utóbb az akkoriban általunk csak
ávónak becézett állambiztonság közreműködésével tettek tönkre.
„Csaba csak egy, NB egy”… Mit nem képzel?
Hogy rohangálhatott az ávó; már megint nem tudtak róla, nem készülhettek föl erre a
borzalmas – bármit kiírhatott volna, akármicsodával odaállhatott volna az emberek elé! –
(rendkívül veszélyes, mert előzetesen nem ellenőrzött) tettre…
…A szentendrei mérkőzés napján a városban hangszórókat állítottak föl, és így mindenki
hallhatta, akit érdekelt, hogy az Előre 2:0-s győzelmével az első osztályba jutott.
Én Veszprémben csak lestem.
A június 18-i, keddi Népújság címlapján az NB I-be följutó csapat fényképe. Az aláírás
szerint az alábbiak harcolták ki a diadalt: Dávid Imre, Dobó János, Karasz János, Kerekes
Attila, Királyvári Károly, Láza János, Moós János, Németh Lajos, Paróczay Sándor,
Schneider István, Tasnádi Zoltán, Tóth Márton, Vágási Sándor, Zielbauer Miksa, Zsíros
György. Játszott még Bánáti Imre, Hódi András, Kiss Tibor, Lengyel János, Kvasz János,
Veszelka Ferenc, Dinya László. Vezetőedző Babolcsay György, szakosztályvezető Papp
László, gyúró Baukó András (Tuskó, Tusi…).
Mi magunk akkor veszprémi hírlapíróként egyéb bokros teendőinket végeztük… Hogy
hallgassuk a rádió híreit, várjuk a másnapi Sportot.
Hajrá Csaba!
Hajrá. Mindörökre.
A szentendrei csapat: Tasnádi – Dobó, Láza, Schneider, Kerekes, Vágási, Zielbauer, Moós,
Dávid, Németh, Királyvári. Csereként pályára lépett Zsíros, Paróczai. (Utóbbi hol i-vel, hol ynal.) „Telefonhírmondón” közvetített Demény Gyula (szintén régi ismerősünk színházból,
laptól). 1. a DVTK 47, 2. a Békéscsaba (34 18 10 6) 46, 3. a Komló 43 ponttal.
1974. augusztus 31.: az első elsőosztályú mérkőzés a Kórház utcában. 12 ezer néző előtt Bcs-i
Előre–MTK 3:1.
Bevallom, otthon voltam. (Itthon.) Hazamentem (Hazajöttem) Veszprémből. E csodát
látni.
Hajrá…
Kifulladásig.
A tavaszi csapathoz képest egy új játékos, Pásztor József a Vencsellőből. Vencsellőről.
Aki miatt aztán Gyuláról Csabára járt meccsre Simonyi Imre, koszorús költőnk.
A csapatkapitány: Láza.
„Láza, puha vagy!” Puha vagy, Jani.
Hogy rajta valaki átmenjen… (Kész életveszély.)
130

Láza, Láza.
Pásztor.
Fülöp.
Ajaj.
Csicskás.
Andó.
…
A Csányitól a Kazinczyn át a Réthy/Kórházig.
Nézőcsúcs 1979. április 25-én. Békéscsaba‒FTC 2:2. 25.000-en… (Véletlenül épp otthon.)
Csetlünk, botlunk, mígnem az Előre Spartacus 1988-ban Magyar Népköztársaság Kupabajnok!
Békéscsaba‒Budapesti Honvéd 3:2. Szolnok, Tiszaligeti stadion, 7000 néző. (A világháló
emlékezete szerint góllövőink Csernus, Gruborovics, Csató. Az összeállítás: Gulyás István,
Szenti Zoltán, Ottlakán Mihály, Bánfi János (46’ Csernus István), Fabulya György, Mracskó
Mihály, Csató Sándor, Csanálosi Miklós, Gruborovics Tibor, Kanál Zoltán, Szekeres József
(86’ Horváth László). Edző Csank János.
A mieink különvonattal mentek. Este, hazafelé tartva, az állomástól végig a
Népköztársaság (Andrássy) úton GYERTEK KI! GYERTEK KI!, s hasonlókkal
(KUPAGYŐZTES! KUPAGYŐZTES!) hívták volna maguk közé az elvtársi békés
polgárokat, akiknek főkolomposai a (pártmegyeielsőtitkári‒tanácselnöki‒szmt.elnöki)
Szentháromság térnek becézett szökőkutas Mednyánszky (‒Zsíros) utcai sarkon adattak
koppanós választ az ott rejtőzködő gumibotos fiaikkal. S a kádárkolbászos komák a
hangosabbját – tiltakozni merészelőjét (TI NEM VAGYTOK CSABAIAK?! TI NEM
ÖRÜLTÖK A CSABAI FIÚK GYŐZELMÉNEK?) rögvest ‒ a fogdmeg-kaszárnya
„Szabadság”(?)-téri (?) tömlöcébe dugták. Azt hitték – a balfékjei az álbal hatalomnak ‒, hogy
itt is, akár Pesten, a fiatalok, maga rettenet: az ellenzékiek… Mit nem gondolnak.
Mit, mit. Azt nem, amitől úgy rettegtek! Csak örülni szerettek volna egy kicsit.
Ottan, akkor egy kicsit sem lehetett örvendezni. Még így sem; engedély nélkül?
Félreérthető módon?
Mi az, hogy „Gyertek ki!”?!
1988. június 13-án késő este történt ez velünk.
Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulójára készülve, a 301-es parcellában ekkor már évről
évre mind bátrabban, mind többen, mind nyíltabban emlékezni merészelőktől rettegve?
„Kell ez nekünk?” „Mit akarnak ezek a fiatalok?!” „Csaknem”, „Hógyne”.
„Verjétek őket hülyére!”
Hülyére verték a csabai fiúkat ezen az amúgy gyönyörű estén a pufajkás hatalom
viharsarki megszállottai. Merő tévedésből. Kimondottan rettegésből.
Rettenet, ha nem az, micsoda.
Borzalom anyja, ne hagyj el. Az hiányzik nekik – Szentharminchármasságuknak ‒, nem
egy ilyen Kupa-győzelem. Rettenet. Égindulás, földszakadás.
Jön az ellenforradalom.
Jött. Kicsikét később.
Hornnal, Medgyessyvel, Gyurcsánnyal.
De hogy egy fociünnep sem lehetséges a hatalom engedelme nélkül?... Mi bizonyítja
jobban annak a rendnek a rendellenességét (életellenességét és életképtelenségét).
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Ezek után nem csoda, hogy 1991-ben kiestünk, irány az NB II. 1992: vissza az NB I-be. 1993.
június 6., Szfv., 4.500 néző előtt Videoton-Waltham‒Bcs-i Előre FC 0:0. A csapat: Baji –
Szenti, Ionut, Dávid – Mracskó, Árgyelán, Csató, Vancea, Kasik – Szarvas, Kulcsár. Edző
Pásztor J.
Oda, vissza. NB I, II, I… 2012: majdnem vissza. (A város focirajongóinak véleménye szerint
‒ pénzhiány miatt ‒ az Előre szánt szándékkal nem jutott föl a nemzeti bajnokság élvonalába.)
‒ Kár azért a „majdnem”-ért.
Az Előre Spartakusz-korszakában serdülő legénykeként (a Spari úszócsapatában) magunk is
szerepeltünk. Ahol az úszó szakosztály elnöke az úszni nem tudó édesapám volt. (A
Békéscsabai Fodrász és Fényképész KTSZ, majd az abból kinövő Békés Megyei Szolgáltató
Szövetkezet elnökeként kapta, sportbarátként és mecénásként ezt a tisztet. Magunk nálánál
valamivel jobban tudtunk… úszni.) (Édesapánknak egész jól állt a medence partján a
sportköri fürdőköpeny.) (Már-már úgy festett, mint egy vízipóló edző.) (Mert nem akármilyen
pólómeccsek voltak az Árpád-uszodában!) (Vörös Janó, a két Hugyecz…) (Vajon valaki
összegyűjti-e a Vörös Janóról máig élő legendákat?) (Hogy nem vagy odahaza, aligha.)
Amúgy a Pálya, Csabán – úgy általában a pálya – nem kevésbé göröngyös, mint máshol. Csak
éppen hazai. Otthoni.
Hogy ott essen a legrosszabbul a pofon.
…essen jól a jó szó.
‒ Szép volt, fiúk!
Szép és jó.
‒ Gyer-tek ide!
Andó (aki kivédett mindent, amit lehetett), Fülöp (a betonhátvéd), Csicsely (a szögletből gólt
becsavaró), Láza (a saját tizenhatosról indulva az ellen tizenhatosa előtt megeresztett
bombagóljával), Pásztor (a finom cseleivel, csapatszervezésével, telitalálataival)… Mennyien,
de mennyien!
Múlt, s annyira-amennyire még a jelen.
A 100 évből 66.
A 3 pályából 4.
A Kispázsit: kispálya. Ki-ki itt készült föl a maga nagypályájára. Focistáink arra a
háromra.
(Volt 5. pálya is: corvinkai szülőházunk udvara. Amikor még csak próbálgattuk a
cselezést, a fejelést, ajaj, a lövést! Az első telitalálat „bombagól”-t akkor lőttem – alsó
tagozatos rosszcsontként ‒, amikor a fordulásból elkövetett kapáslövésünk nyomán
odavágódó labda szétdurrantotta a szomszéd néni folyosói villanykörtéjét.) (Nem a jókora
ablaküveget találtam el – azt könnyű lett volna ‒, a fölötte árválkodó pici körtét.) („Célzás
nélkül…”, puff.) (Valóban, nekem kispályán jobban ment.)
A magunk (100 éves) válogatottja: Andó ‒ Kerekes, Fülöp, Láza ‒ Weiner, Szekeres ‒
Kliment, Feit, Németh, Pásztor, Csicsely. Tartalék: Amsel, Dobó, Szűcs, Kvasz, Portörő,
Bohus, Rieger, Lonovics, Batke, Zahorán, Palotai… Edző Babolcsay, másodedző Csank,
gyúró Tusi. Tartalékedző: Piller.
Szent ég! Mire nem jutottál.
…Jutottunk.
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Az alapítás 100. fordulóján szurkolók szavazatai alapján – e sorok (megint külön úton járó)
rovójának részvétele nélkül ‒ összeállított válogatottunk, az Előre-évszázad legjobb
labdarúgócsapata: Gulyás István kapus, Csató Sándor, Kerekes Attila, Láza János, Szenti
Zoltán védők, Mracskó Mihály, Pásztor József, Szekeres József középpályások, Kulcsár
Sándor, Németh Lajos és Szarvas János csatárok. A B-csapat: Amsel Ignác kapus, Balog
Zoltán, Bánfi János, Fabulya György, Királyvári Károly védők, Árgyelán János, Belvon
Attila, Viorel Vancea középpályások, Melis Béla, Váczi Zoltán, Vágási Sándor csatárok.
Az enyéim – mieink – Fülöppel és társaival itt-ott lemaradtak. Szerintetek.
Hajrá… Hajrá.
A szakmaiságon innen s túl.
A Körgáton erről valamivel. A Körös (s nem az Élővíz) partján. Tökmaggal, födő ártézi
vízzel.
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Mindhalálig Zaránd
‒ Hallom, újabban zarándi vagy! ‒ adja meg III/III-as hírébe keveredő, amúgy (is) elég
gyanús viselkedésű újságíró ismerősünk (1996 táján) a csabai ávó-székházból lett megyei
szerkesztőség szárazkapuja alatti méla csöndben.
Nézek, mint bornyú az új kapura. Ez meg honnan veszi?
Persze, hogy átvillan rajtam: épp most jelenik meg sorozatom az Ez A Hét című pestbudai
ellenzéki hetilapban a Kurta Miska levelei Zaránd vármegyéből AZ MÁI LABANCOKRUL
címmel, melyben sorra veszem a labanc viselkedésű, pecsovicsként szájaló, janicsárszószóló
értelmiségieket. (Hogy ne mondjam á-tól cettig.) (Hogy amikor az ÁllamElnök Tótkomlóson
jár s köszöntőjében össze-vissza beszél a nemzetiségi együttélés örömeiről, a vármegyei elnök
nem odasúgjon valamit – felénk pislantva ‒, hogy az biccentsen, rám villanva, ő az? Értem, ő.
Mármint hogy aki kigúnyolja pl. a Magyarország-dúló Nagy Szulejmán emlékművét avató
őfőméltóságát.) (Ki, mert az jár neki.)
Honnét tudja hírlapíró cimboránk, hogy én épp Kurta Miskának adom ki magam ‒ mert az
említett lapban így neveztettem a sorozatom szerzőjét magát ‒, s Teremtőm, el ne hagyj,
ráadásul zarándinak, a történet hősét (helyettünk szóló vagdalkozóját) zarándvármegyeinek
állítjuk be! Minden tekintetben.
Ő tudta. Vajh honnét? Ki súgta meg neki? Annak, aki mindig is gyanúsan viselkedett, túl
sokat lehetett látni bizonyos állambiztonsági közegek ‒ s e tiszti közegek legjobb haverjai
(úgymint köznapi ügynökök, besúgók, kopók, spionok, spiclik, hogy a többiről ne is
beszéljünk!) ‒ társaságában, alattomos testközelségében. (Egy asztalnál, fültávolságban sat.)
Hogy a csudába jutott a tudomására, amit szigorúan titkoltam, titkolt a pestbudai
szerkesztőség – még az érdeklődő nyomdászoknak sem árulták el (állították akkoriban a
szerkesztőségben) ‒, hogy ki vóna az a bizonyos Kurta Miska nevezetű gézengúz?
Ám ő… tudja!
Lelepleztek.
‒ Megint nem voltál elég elővigyázatos!
Egy élet ment rá ‒ az életünk ‒ a sumákolásra. Hogy rejtve maradjunk. Ne kerüljünk bajba.
Ne maradjon kenyér nélkül a családunk. Édes gyermekeink ne nagyon érezzék meg.
(Megérezte a feleséged, de.) (Azért mégis; mégse.) Most is: itt a demokrácia, oszt ugye
álnéven kell szerepelned, mert a nemzeti hírügynökség munkatársaként bajba kerülhetsz, ha
független ugyan a tudósítói tevékenységtől, de mégiscsak a neved alatt (fölött) jelenne meg a
kormányt és a kormányközeli hazug értelmiséget ócsároló kurta jegyzeteid sora!
‒ Kúrta: Miska! ‒ nevetett az egyik szerkesztő, jelezvén, hogy olybá vehetjük, mert
szerinte ez (ráadásul) vadonatúj műfaj (mármint ahogyan kapásból ‒ visszakézből ‒ leveri az
ember a koma fejiről a süveget).
Hogy ne mondjuk.
Mondottuk volt…
Kúrta vagy nem kúrta; ám hogy. Ha ez tudja, nyilván azoktól, akiket izgat. Akik kik
lehetnek? Egykori kenyéradói, akiknek egy része (pláne a fiatalabbja) átállt, az új rendszert
szolgálja. Mondván: ez is csak egy szakma!
Hogy a csudába nё vóna az!
Ez persze hogy az.
Azaz: jól dolgoznak! Rájöttek, amit pedig nem akartam. Féltvén családom biztonságát. (A
magaméval ki vergődik?)
Csak rájöttek!
134

Vezető irodalmár mondotta volt, miután épp ezen esetet említettem néki: aki ismer (üsmeri
az írásaidat), azonnal rájön, ki követte el! Miről, miről, a szóhasználatról, a mondafűzésről, a
történet bonyolításáról-gombolyításáról…
Ő (ők igen), de ezek?
Nem is rossz. Nem is olyan rosszak A Fiúk!
A 70. születésnapomon szülővárosomban minket köszöntő gyülekezet egyik tagjának
odaszóltam, kezét megszorítva:
‒ Köszönöm, hogy 40 éve csöndesen megjegyezted: Érdeklődtek utánad a Fiúk!
Mert hogy ennyi elég volt. Hozzá havonta (?) jártak a Fiúk érdeklődni, mint minden
igazgatóhoz, mizújs, hogy ityeg a fityeg (a cégnél, azon belül és kívül), s mi mást lehetett
tenni? Mosolyogni, válaszolni ‒ ám nem mindegy, hogy mit! Mást befeketíteni, avagy
védeni… Ez az igazgató nagyon sokat segített azzal, hogy intett, figyelmeztetett: lassabban,
halkabban, pajtás! Értsünk szót.
Hogy ne. Hékás; hogy a másik elhallgassa (mígnem 40 év múlva kiderüljön), ő biza
jelentett terólad is… Mi mást tehetett volna?!
Annyit, mint aki A Fiúkra figyelmeztetett.
Ellenállás volt – ennyi is.
Épp elég. Elég, hogy ne menjünk fejjel a falnak.
Már ha eszednél voltál.
Ép elmével.
Ezeket kibírni…
Túlélni!
„Zaránd”; megáll az ész. Mert hogy eddig olybá vették, Miska csanádinak adja ki magát.
(Azon túl, hogy Kurtuczként mint Sarusi.) Most meg zarándi fattyú gyanánt… Kész röhej. S
ezt még le is tagadja. Legalábbis titkolja.
Békés helyett… Csanád! Ami nincs. Most meg ez a Zaránd. Az sem sehol az ég adta
világon!
„Zaránd”. Jó, hogy nem.
„Magyarország”. Hajaj, Nagy-Magyarország. Az hiányzik ezeknek.
Volt-M.o.
Zaránd.
‒ Mi közöd neked Zarándhoz?!
A Művészeti Alap évi (év végi) díjait 1989-ben Pesten a Vigadóban adták át. Az Alap
díjgyámjai SM-nak ítélték a Gáll István magánalapítvány irodalmi díját, méltatást Cseres
Tibor Kossuth-díjas író mondott. Honnan vette, honnan nem, szerzőnkről mint „zarándi
Márquez”-ról beszélt.
Márquez?
Biztos
nem
az
lett
belőlünk,
maradtunk
a
magunk
Kurtuczságának‒Sarusiságánál, ám hogy zarándiak lettünk vóna, vónánk…
Honnét vötte?
Honnét… Olvasta valamelyik kis életrajzomat, amit magam követtem el – netán a (régi,
szabad) Mozgó Világban? ‒, hol zarándi öregapámat emlegettem, mint aki az általam előadott
(költött) mesék egyik forrása. Cseres ugyan székely ember, ám éveket töltött kedves
szülővárosomban, B.csabán, így a helybéli napilap főszerkesztőjeként nyilván másoknál (nem
csabai írótársainál) jobban érzékelhette, mi az a Zaránd, mi lehetett, mi lenne, lett vóna…
Mert hogy Zaránd valamennyire megmaradt a békésiek, aradiak, csanádiak, bihariak
emlékezetében. Legalábbis a történelem iránt érdeklődő, népünk múltja iránt érzékeny,
gyökereinkhez ragaszkodó, népünk tanítására s nem butítására törekvő értelmiségiek által e
tájról őrzött összképben.
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Zaránd… Magunk is gyakran szembesülhettünk a régi dolgokba merülve: Csaba mellett
édösanyám szülőfaluja, Kígyós, apánk családjának otthona, Iratos, aztán Gyula (Gyula város
egy része), meg még mi minden nem, Zaránd megyéhez tartozott! Valamikor a török időkben
kerültek Békéshez meg Csanádhoz. Addig: Zaránd megyei helységekként, majdnem
színmagyar településként élték nem mindennapi életüket. S nem csak Iratoson
(Nagyiratoson), de a kicsikét beljebb, a hegyek alatt fekvő egykori földváras, megyeszékhelyi
mezőváros Zarándon is csak mutatóban írhattak össze oláh és rác lakosokat a török adórovók:
merthogy magyar falu vala akkor még nem csak apai nagyapánk Mácsája, meg Iratos, de biza
a ma szinte színromán Zaránd is.
Jó, jó, de mi közöd neked Zarándhoz?
Zarándhoz, ami nincs is.
Nincs, ami van.
Van, ami nincs.
A térképen: alig. Három településnév – egy, oláhosan, az oláh térképen (ugyanő
magyarosan némely elavult, illetve maradi szellemű tájaboroszon), egy csak a nagyon régi
magyar atlaszon, mái neve elnémetesedvén, s valahol van még egy Perzsia iráni fertályában ‒,
meg ami… bennünk. Benned? Bennem mindenképp.
Zaránd ott van, ahol tekegyelmed vagyon. Mindenhová magaddal cipeled!
Benned – él. Valóságosan.
De: honnét, hunnan ez az egész? Hun szötted?!
Szötte, vötte, terömtötte.
Zaránd…
Olvasod a régieknél Aradvármögye, mög Zarándvármögye történetit, s mire nem
bukkansz! Számba vöszöd a török adórovó névsorát épp onnan, Zarándrul, a Zaránd nevű,
Zaránd náhijebéli falurul.
Zaránd ‒ ahogy Mácsa is ‒ a Rákóczi-szabadságharc után kicsi magyar református falu.
Hogy a kitűnő termőföld urainak biztatására, meg a nyomorúság, éhkopp elől menekülő
havasi oláhság hozzánk is lehúzódjon. Ahogy betér – mert menedéket kap (jó szót, telket,
hogy fölhúzhatja házát, darab földet, hogy legyen hol megtermelni a betévő falatot) ‒ Csabára
egy csapat oláh is az 1800-as évek elején, hol otthonra lel az utóbb róluk elnevezett
Oláhvárosban. 1918/19-ben egynémely román értelmiségi (Csabán, Gyulán, Kétegyházán
például) ezt a menedéknyújtást azzal köszönte meg, hogy beállanak a nagyromán állam
ügynökének (azt hirdetve, hogy e drága dák föld a bukuri király katonáinak megérkeztével:
fölszabadult; végre kiszabadult a békési‒aradi‒csanádi‒zarándi‒bihari táj az ázsiai jöttment
magyarság ezer éves igájából).
Köszönet a politikában? Közéletben különösképp nem. Ha a nemzeti kérdés tekeredik a
nyakunkra… Rögtön ‒ vagy csak lassan, lassan, de biztosan ‒ mögfujt.
Esztendőre rá futhattak „anyaország”-ukba a hazaárulók ‒ ha nem ezt teszik, kapnak a
Horthy-fiúktól (mint írja volt boldog emlékezetű Vasas Mihály urunk Ki tud róla? című
regényében, kapott az is, aki tán csak a szomszédjára nézett ferde szemmel, de e pillantást
elkapva a tollas-süvegű fehér leventék lekapták tíz körméről és már le is verték róla a port).
(Csabán szlovák hazaáruló akadt, aki egy tucat szavazattal bekerült a nagyromán nagy
nagynemzeti nagygyűlésbe, a gyulai járásban meg vlah pópa jutott ugyanerre a sorsra… a
választópolgárok elenyésző kisebbségének a szavazatával.)
Nagyapád ott született, Mácsán. Mely községnek a trianoni döntés idején felerészben óhitű
(oláh), felerészben katolikus (magyar és német) a lakossága, s mely Mácsán az ezredfordulón
tán száz lehet még pápista (javarészt magyar, pár német öreggel). Zarándon a 2002-es
népszámlálás 2 – két ‒ embert talál, aki magát magyarnak vallja.
Fogyunk, fogyogatunk… Zarándban. (Bármerre nézel a hazában, netán a nagycsaládban.)
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Zarándi egykor a mai Békés, Arad, a néhai Csanád egy része… Csabán az 1990 utáni
kárpótlással öregapánk kígyósi kisbirtokából a magunk részét visszavesszük… Fényesen, a
Csaba és Gyula közti Fényesi szőlőkben, a középkori zarándi Fövenyes helység külterületén.
Zarándi hét szilvafás, subás, kurtanemessé emelkedvén vissza (Kis Sarusi Miska).
Zaránd, Zaránd…
De hogy Cseres Tibor bátyám mindezt honnan vette?! Sejtette, érezte, gyanította.
Fölhívta rá a figyelmemet? Megerősíteni igyekezett ebbéli igyekezetemben? Hogy csak
azért is: VISSZA? Mindent, mindent.
Ami a miénk.
Lehet.
Örökétig!
Mindörökké.
A kezdetektől fogva.
Hogy nem oda Buda!
Zaránd különösképpen nem.
Nem és nem.
Hogy ez legyen: IGEN.
Nemrég két Zarándon jártam. Az egyik, amely Trianon óta osztrák fönnhatóság alatt áll,
virágzik. A falu: él! Tiszta porták, rendezett utcák, karbantartott házak, kitűnő a mellékutcák
burkolata is… Délelőtt, a nyári meleg ellenére asszonyok ügyeskednek a házuk előtt,
menyecskék társalognak hancúrozó apróságaik mellett, a községház előtti díszkertben fiatal
férfi kapálja a világháborús emlékművet övező virágágyást. A Lajtán (a hídnál, hol állhatott a
besenyő határőrség legkeményebb egysége, hogy védjék a magyar hazát) – nagyméretű ‒
néma kácsa kinézetű pulyka, vízimadarak… Két fűz közt a csattogó Lajta. Körbe, a Fertőnek:
szélkerekek (termelik a villanyáramot nem nekünk, Osztrákországnak).
Az előbb, kocsiddal átszaladva Miklósfalun: Karl Acs. Nyilván ősi germán családból
származik. Köpcsényben Hajdu és Társa cége. Leginkább. Széleskút néhai „Josef Hus”-a,
meg a Lajtabánságot idéző Pronay név (az egyik sírkövön). Lajtakátának már a neve
letagadhatatlan: a besenyő Kata mi más, őrhely. (Mint ‒ volt-magyari ‒ Orhei Moldovában, a
Nesternél.)
Kata, Kata.
(A németjének Kata Gata, faluja meg Gattendorf.)
(Innen az oláhok gatája? Kész; megláttak minket – mármint a besenyőket ‒, s máris
kaputt.)
Minden, de minden.
A világháborús emlékművön fölsorolt hősi halottak közt Horvath, Kafka, Lang, Toth,
Magyar (mi más: Joh.), Nagy (Karl), Szamek (mint a csabai orvos, és Vasas Miska szeretője),
Petho (Joh.)… Rosta, Jeges, Strobl (…), Csiszta Zaránd! Mosonyban.
A protestáns istenháza ‒ megközelíthetetlenül ‒ körbekerítve házakkal, akár pl. Prága
főterén… Hogy védjék (magukat) a pápistáktól? (Ne lássa a többségi – „bécsi”, Bécs által
istápolt, netán erővel megtartott ‒ katolikus?) A település magja – ellentétben az újabb,
tervszerű kincstári telepítésekkel ‒ hangyaboly sűrűségű, összevissza utcahálózat… A
besenyők halmaztelepülése után szabadon?
Erre mondják, Nyugat? Amaz meg: Kelet?
Melyik amaz?
Emez.
Másik: nem mondhatni, hogy kihalt, mert van mozgás a románlakta Zarándon is. Az
utcákon gyermekek, a kocsma előtt – dologidő javán ‒ sör mellett az eget, a jöttmenteket,
meg az út porát bámulók, gépeke húz el a zivatar utáni pocsolyás templomtéri úton. Alig
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járható utak. A valahai földvár (s nyilván az egykori falu, sőt, mezőváros?) a Fehér-Körös és a
Csiger összefolyásánál, a két víz közének végében volt. Emez Szőlős felől jövet… a
Körösnek; annyi volt a szőlőlé, hogy a csigerből patakra futotta? Jól mehetett nekik… A
középkor rusnya magyarjainak. A földvárra csak a falu mögött magasodó (sötétedő) töltés utal
– a Körösé, netán a Csigeré? Odáig nem hajtunk (a járhatatlan úton). Nem is olyan távol:
hegyek. A zarándiak…
Amaz (hol, hol nem:) Mosony vármögyében, hun ma Isten hozott! helyett Grüß Gott! járja.
Emez a régi Zaránd vármögye földváras székvárosából lett Arad vármögyei színromán
falucska.
Zarándi hegység – mondják egy komáink, oláh szomszédaink, legalábbis a hivatalos
térképek szerint. Mert így keresztelték el a mi Makránkat. Makra-hegyünket, Makrahegységünket – mely nevet mára már csak a Mokra falunév őrzi. Már a köznyelvben. Mert a
mi emlékezetünkben… Ennél több.
Zarándi – nekik ‒, ami nekünk Aradi. Csabáról, Iratosról nézvén: a Makra mi más,
Világosi hegyek, netán Radnai-hegyek. A valahai Makra-alja (világhírű, mert az Árpádháziak, s nyilván az udvarukban időző rangos külhoniak isszák levét) a mai Arad-hegyalja…
szőlejével, kolnáival, borával. Az Árpád-háziak idejében jobbára a fehér járta. Ma a vörös
aszújával!
„Zaránd”, „Zarándi”. Hunnan tudnák?
Mi fán terem.
Kinek!
Minek.
Hogy a harmadik Zarándról se feledkezzünk meg: e Zaránd helység (nyilván város)
Perzsiában él s virul – már ha igaz, ha a XXI. században élhet, virulhat táj és népe Iránban.
Ahová hogy juthattunk volna?! Sehogy. Ám meg sem állt odáig… az első drótostót.
Legalábbis…
A Zaránd név – jó akadémikus finnugrista (más szerint finnugráns) nyelvészeink szerint –
szláv eredetű (személynév) lenne. (Hogy mire jutottak, mit jelentene az ő szófejtésük,
nyelvtörténeti kutatásuk szerint, fátyol rá!) Tót lenne a jó Zaránd öregapánk… Idehaza,
Magyarországon, meg a perzsáknál.
Az még hagyján, itthon. Miért ne?! A török eredetű besenyők – mert hogy (a mosonyi)
Zarándfalván besenyő határőrök éltek a honfoglalás utáni századokban – nyilván olyan
elnézőek voltak (ebbe bukik bele az ezer éves Magyarország?) az állítólag akkoriban még e
tájt tanyázó különböző nemzetiségű, úgymint avar, tót (nevezetű szláv), morva, bolgár(török),
nándor, germán (?), miegyéb töredékekkel, hogy kölcsönvették egyikük hősének a nevét!
Nem volt nekik saját… E török katonanép már csak ilyen lehetett… (Ebbe pusztultak bele ők
is?) S nyilván hasonló módon keletkezett a besenyő-látta alföldi tájon született, Erdély és
Magyarország határán otthonra lelő besenyők máig Zaránd nevezetű helysége (a hegység meg
a helybéli többség által már Munţii Zarand/ului/nak emlegetvén).
Üsse kő; e két Zaránd a tótoktól vette a nevét. Ám a perzsiai? Legföljebb ha kellete korán
arra járt egy pánszláv drótostót, s valami jeles eset esett meg vele, mert nem e különösség
okán lett Zaránd a neve annak a városnak is?
‒ Elejtette az ügyesen összedrótozott fazekat, ami dirib-darabra tört, s közben mondott
valamit. Nyilván elkáromkodta magát. „A zarándját neki!” Valami ilyesmi.
Perzsa Zaránd.
Avagy üveges tót esett náluk hanyatt, s e szent hely neve azóta – attól fogva (fogván
fogvást) – Zarand.
Még hogy Zaránd, Zarándi-hegység! Egyenesen Zaránduluj…
Na, ez az.
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‒ A „Svaran” személynévből!
Savanyú a szöllő.
Ilyen alapon akár a Sáránd is ebbül lött.
Szaránd.
Zarbirin. (Szárberény! A mai Vörösberény. Mert hogy a zar, szar mi más, vörös. Ugye.)
Besenyő, török. Ó.
Zazar.
Zavar.
Csudákszol?!
Ezek közt…
A XVI. században a zarándi (zarándvármögyei) Zarándon Magyarzaránd, Tótzaránd… Az
adórovó törökje magyar neveket ír össze. 1910: a 3.484-ből 168 magyar. 2002 (mondottuk
volt!): az 1.429-ből 2 m.
Zaránd.
Amihön mi közöd?!
Löhet.
Lönni, vagy sё.
7 regényedből 5 e tájt játszódik, e táj népéről szól, e világból merít, a (ma erdélyinek
vehető) Részek e középső felének a fölmutatására vállalkozik. Kurta Miska innen keltezi
karcolatait. Kisregéid közül Csuba Ferkéé bihari, gyulai Dec(s)ebálé zarándi‒békési,
falurajzod ahogy van, zarándi‒csanádi‒aradi, széptanulmányköteteidből a Simonyitól
Simonyiig úgyszólván, útirajzaidból mást ne mondjunk, mint a szentföldit záró mácsai…
Zarándi vagy, ahogy vagy! Mindönöstül.
Sőt, Kilső-Zarándból. Alkalomadtán egész a Fertőig szaladván. Kerülvén.
Inkább a besenyőkkel, mint a mindenféle janicsárjainkkal azonosulván.
Ez az, azonosulni.
Valakivel. Valakikkel. Valamivel.
Hogy ne jussunk besenyősorsra. A három Zarándéra. Mert besenyő – mi több, magyar ‒
egy fia se (legföljebb mutatóba, gyászmagyarnak, hírvivőnek egy-egy?). Hogy a perzsa
Zarándon, érthető. Ám az a másik kettő… Ezer éve még magyar vala.
Hogy ne jusson Zaránd-végre Csaba, Kígyós, Iratos. Arad, Várad, Szeged, Debrecen.
Újabb ezer év múlva is álljon Veszprém, Almádi. Alföld, Dunántúl; Délvidék, Felföld,
Kárpátalja, Őrvidék. Erdély.
Buda, Buda.
Valami!
Ne Zarandului útján járjunk. (A magunkét).
Út-ján.
Csaba királyfi úttyán!
Csillagösvényeden.
Várunk.
Haza.
Zarándba.
A Részekbe! Szilágyságba, Érmellékre. Körösközbe. Hun Ady milyen embereket lelt
egykoron! Kinek ha köphetnéke támad, hát kiköp! Egyenes (a tartása), nyílt (a tekintete),
derék (a dologban). Magyar. Ez a magyar… akihez nekünk közünk van. Akivel azonosulunk.
Akikkel tartunk.
‒ Bölcs világ ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az emberek nem hazudnak akarattal,
ha keserű a szájuk, köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek, s nem őrajtuk múlik, ha az életről
nem rángatódik le minden komédiás rongy ‒ olvassa ránk (mint emlegettük volt) Ady Endre.
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Ha beledöglünk is? Mert ez az őszinteség tesz bennünket alkalmatlanná a csalásra,
ámításra, a másik megtévesztésére? Amiből áll a szomszédaink jó részének a magatartása –
főleg velünk szemben. Hogy ha a MAGYAR szót hallják, nyomban összezárjanak jobb- és
baloldaliak? A „magyar” közember erre mikor képes? Sohanapján, vasárnap.
Ma? Ki tudja, mennyire ilyen a Részek Ady-látta népe. Valamennyire még!
Még.
Provincia, provincializmus, regionalizmus? Haha. Mert a dolog, számunkra sokkal
egyszerűbb. (Mert hogy táj és írás a tárgya e ‒ Váradon esett ‒ hangos gondolkodásunknak.)
(…A Partiumi Írótáborban.) A provinciális hang valójában: tehetségtelen tollforgatóé.
Regionalizmust akkor tetszenek ‒ joggal ‒ emlegetni, ha az illető már jut valamire, eléri a
középszert. Ám az igazi írásnak oly mindegy… Ha tehetséges a szerző.
Írásaimat értékelve provincializmust sosem emlegettek a műítészek, csak némelyik ejtette
ki a regionalizmus szót, hogy mára ezt is elfelejtsék. Mert mit kezdjenek azzal, aki hol
csanádi, hol békési, hol aradi, hol bihari, hol szerémségi, hol mármarosi, hol háromszéki,
tengermellyéki, bakonyi‒balatoni… Egyszerre ennyiféle provincializmus: csak nem lehet?!
Arról nem szólva, hogy példának okáért a Prága nevű provinciának milyen írói voltanak:
Kafka, Hašek, Hrabal – hogy mind más legyen. Ugyanarról a provinciáról szólván szót. Mint
a latin-amerikaiak… mi másról, a maguk kies tartományáról, e tartományok népének
mindennapjairól, e népélet mélységéiből merítenek… Mert hogy, ugye, nem valamely tájjal
van baj. A minőséggel. Szerb Antal, világirodalom-történetében, Dante és Firenze viszonyáról
értekezvén mit nem állít, mire nem jön rá, döbbenthet rá bárkit, aki nem tud róla: csak
kistájnak lehet költészete, birodalomnak sosem.
Részek. A mi részünk. (Hogy értsük: Magyarországé.)
‒ Igazán szeretni csak kis hazát lehet.
Szerb (Antal) mondja, magyarán.
Ady Részek-béli népével – nem túl gyakran (egyre ritkábban) ‒ ma is találkozol. A FeketeKörös völgyének magyar falvait járva (regényedhez történeteket, adatokat gyűjtve), a paraszt
’56 alföldi regényére készülve megkínzott gazdákkal beszélgetve, a balatoni komcsi- és
szovjetellenes diákok 1950-es évekbeli (kötéllel végződő) lázadására rácsodálkozva
túlélőkkel barátkozva, túladunai, nagymagyaralföldi, erdélyi, mit ad Isten, moldvai, mi több,
nyugati száműzött magyarokkal ismerkedve érzel még épp eleget e hajdani (?) tartásból.
Őseink Ady említette, eleink bennünk megbúvó (sokunkban igen mélyre rejtőző?) tartásával.
Mely gerincet könnyebb eltörni, mint amely hajlik, két rét (hány rét) nyeklik.
Mely nyelvet hamarabb kitépik, mert csak az igaz kimondására képes.
Mely lélek magamagát leplezi le, ha hallgat, mint a sír, hogy el ne szólja magát; épp evvel!
…Hogy Zaránd elrejtsen.
Magába fogadjon.
Ha nincs, akkor is.
Hogy van.
Benned.
Az utolsó zarándi magyarként?
Zarándra hivatkozván.
Zaránddal leplezvén magad.
Belebújva!
Mögé rejtőzve.
Álca-Zaránd.
Ugye, Zaránd!
Zaránd-más.
Más-Zaránd.
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Zaránd… Mit lehet tenni?! Ha egyszer Zaránd.
Hun van, hun nincs.
Menedék.
Rejtek.
Regő, ha rejti. Ez: igen. Ígön-ígön!
Országra terítvén (pl. a Kopóregében). Ráfeszítvén(-feszülvén) ‒ mindenestül.
Zaránd.
Zaránd.
Ha nincs, ha van.
…Úgy lögyön.
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Kéz kezet fog
(Soborsini röpkény)
Színromán falu a Maros-völgyben, nyilván némi magyar szórvánnyal – ha egyáltalán
szórványnak nevezhetjük egy másfélezer lelkes község tucatnyi „más nemzetiségű” lakosát.
Jobb esetben lehetünk húszan is?… Már ha a magyar névvel ellátott sírköveket is
beszámítjuk.
Soborsin! Só, bor, szín. Nem rossz. Sószín, borszín, no meg a fa (mint szín). Mert itt a
Maros völgye kiszélesedik, van hol lerakodni‒átrakodni, hogy ne mondjam megtelepedni a
lelassuló folyónál. Mert előtte, utána vadul a táj: út, víz, vasút egymáshoz szorul, hogy áttörje
a hegyeket.
Sóborfaszín?
Helységnevünk ótót (ez esetben déli szláv, netán bolgár, mert hogy nándor?) eredetét állító
barátaink rosszul lesznek, ha ilyesmit említesz.
Pár magyar, ha van.
Mindamellett a Kövér házaspár főtéri – egykor elöl hentesüzlettel (máskor
gyógyszertárral) ékes, hátul kimondottan mészárszék (nevezetű vágóhíd), oldalt istálló, hátul
jégvermet pótló hidegház, középen családi otthon, iroda, mára (belülről) nemesi udvarház
kinézetű ‒ portáján a Soborsini Repkény nevezetű írómajális vendégeinek főző asszony is
helybéli magyar. (Valaha a Jalgóczy-ház sóhivatal volt – Kövérék anyai ágon örökölték, és
helyrepofozták a kommunizmus alatt lelakott épületet.)
‒ Vasárnap délben lesz mise! ‒ hallod, hogy kíváncsivá tegyen.
S vasárnap, mit tegyen az ember, délben meghallja a harangszót. A hívogatót.
Éjfélkor rázendített az oláh istenháza harangja. „Krisztus föltámadt!”, jelzi oláh nyelven,
hogy a válasz „Valóban föltámadt!” legyen. (A világháló fordítógépe szerint Hristos a înviat!,
illetve A înviat cu adevărat! Más honlapon: Hristos a Inviat! Adeverat a Inviat!)... Román
templom harangja? Rezei‒bronzai... Vagy fél órán át. Mert hogy az óhitűek húsvét
vasárnapjára virradunk.
Egyik (hölgy) társunk indul, ő menni akar. Hogyne tartanék vele.
Ő: költő. Mi magunk…? Ki tudja.
A magunk részéről: abból a fajtából, melyet istenkeresőnek lehet mondani. (Másképpen
fogalmazva: az istentagadástól, istenkáromlástól, Istent semmibe vevőktől óvakodók köréből.)
Amilyenné jó anyánk tett bennünket. Engem legalábbis!
Előtte némileg óvatos vagyok. Kijelentem, hogy ha a pap románul fog misézni, fordulok s
jövök. Otthagyom, mert nem értem, ráadásul valahai magyar közösséget sért meg… Azokat,
akik építették. Akiknek emelték.
Nyilván a Forray-Nagy-Iratost alapító itteni földbirtokos Forray család támogatásával.
Forray… Ez az, ami miatt különösen érdekes a dolog. Forray itt, Szalbek innét 8
kilométerre… Félszázadonként rájuk gyújtott kastélyukkal. Hogy Forrayék Aradon,
Szalbekék Kisiratoson verjenek tanyát. Ott, ahol biztonságban érezték magukat.
Vélem.
Szép, szép, de hogy én román misét hallgassak… Mint legutóbb Radnán, ahol Mária oltára
előtt a pap hol románul, hol németül, hol magyarul mondja az igét, sorolja a szertartás által
előírtakat… (A török lova patkójának ‒ patájának? ‒ a nyomát a szentegyház falán őrző kép
alól.) Szép csöndben fölálltam és kimentem. Nem éreztem a magaménak ezt a hablatyolást.
Vagy, vagy. Ez is, az is. De együtt? Összekutyulva? Kinek jó ez? Nekünk biztos nem.
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E többnyelvű misézést a magyartalanítás közbülső fokozatának érzi az ember. Mielőtt
végképp elhagynók anyánk nyelvét. Mert ha értem az immár többséggé vált minapi kisebbség
nyelvét, már fölösleges ragaszkodni szüléid nyelvéhez. (Szüléid édös anyanyelvéhön.)
Nem, nem. Gyomorforgató.
Sajnálatos.
Semmi bajod velük, de valahogy.
Oly IDEGEN az egész.
‒ Akkor hamar visszajössz… – hangzik a bátorítás.
Mert hogy a lelkipásztor biztos nem a mi nyelvünkön fog szólani. A legjobb esetben is-is.
De valószínűleg nem is magyar az itteni pap. Hogy lenne?! Ezen a (majdnem) móc ‒ Zaránd-,
illetve Makra-alji ‒ vidéken.
Magyar katolikus pap hogy lenne a nyugati kereszténység ellen uszító bizánci pópák által
föltüzelt, magyarfaló Hóra, Janku népvezérek birodalmában?
Mindegy, csak benézek. Hátha látok valamit. Ami miatt érdemes.
De már gyülekeznek, vonulnak be, lekéstél. Istentisztelet előtt már nem nézheted meg az
egyébként állandóan zárt kapui közt düledező templomot. Utána meg nyilván gyorsan
bezárják, semmit sem látsz belőle. Amit tán mégis érdemes. Már ha.
Fölállva hallgatják papjukat.
Az ajtóban maradsz, hogy ha így folytatja (nem értesz egy kukkot sem az egészből),
föltűnés nélkül elpárologj.
Zavar, hogy a plébános mintha téged nézne. Legalábbis a szeme szinte.
Hogy tűnhetsz így el? Hogy ne sértsd meg sem őt, sem a híveket.
Nyolcan ültek be a vasárnapi szentmisére. Kilencediknek aradi költőnőnk, magad a tizedik
(lennél). Aki ellenben épp lelépni készül.
Nem mersz.
Mindegy. Ha érted, ha nem, ez mégiscsak érvényes mise. Netán szentáldozás.
Édes jó Istenkém.
Mennél. Maradnál.
Te, meg a türelem?...
A négy pár hívő vissza-visszanéz a templomkapuba, ki ácsorog ott még mindig. Hogy
leülnek, közéjük ereszkedsz. Az előtted ülő költőnő mögé.
Mögötted hárman. A másik oldalon öten.
Két család?
Két kis társaság.
Akik valaha.
Magyarok, románok? A pap oláh misézéséből hogy derülne ki.
Körben a falon a XIV állomás. Kép, alulirattal. Mint a IX. kép alatt: „IX Jézus harmadszor
esik össze a kereszt alatt”.
E kicsi magyarkatolikus gyülekezet hányszor esett össze? Hogy maradjon belőle annyi,
amennyi(t itt lelsz).
Jól látod! Magyar az, mind a XIV.
Mert hogy, íme a bizonyíték, nem a dákok állították Isten nagyobb dicsőségére, Isten
tiszteletére, istentiszteleti helynek e szentegyházat… a valahai ősidőkben. (Az oltárképen
Anna a kislány Máriával…) A XIX. században, netán hamarább? A magyar és a német
lakosok, biztos a földes uraság és földes asszonyság támogatásával. Mint tették azt az
Alföldön, Kisiratoson (Szalbekék), Nagyiratoson (Forrayék)…
Ennyi maradt? Ennyi, belőlünk?
Más semmi.
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Aradi barát kiderítette, hogy Soborsinban 1899-ben Erzsébet-napon emlékoszlopot
állítottak a katolikus templom előtti téren a merénylet áldozatává lett királyné tiszteletére. Az
akkori képeslapon jókora tömeg látható a templomtéren az emlékmű körül. A falu magyarjai,
román szomszédaikkal?
A szentmise úgy zajlik, ahogy megszokta az ember. Ha nem érted is a román szót, tudod,
mi történik.
Fölállnak, fölállok, közös, hangos Miatyánk… A hívek megfogják egymás kezét, úgy
imádkoznak. Hogy ne értenéd! Félszemmel hátranézel, két asszony, mögöttem erős
férfiember. Hátra nem fordultam, de mintha értené, amit jelezhet neki a pillantásom: megfogja
az addigra épp odaérő kezem. Így mondjuk, Miatyánk, ki vagy a mennyekben… Tatăl nostru,
care ești în ceruri.
Biztosan.
Erős kéz, biztos szorítás, vastag ujjak, dolog keményítette bőrrel borított tenyér…
A könnyed valahogy vissza kell fojtani.
Szorítani.
Mire vége a misének, megtelik a szemed.
Győzd eltakarítani. Lehetőleg úgy, hogy ne legyen föltűnő.
Az áldozásnál az egyik előtted álló asszonynak odaszól halkan a lelkipásztor:
‒ Mise után elmegyünk anyukához…
Azon a nyelven, melyhez úgy ragaszkodnál.
Végre! Magyarul e kies hely szentegyházában.
Kívül összefutunk a pappal. Már átöltözött (míg mi belül nézelődtünk), kocsijával hajtana
a következő leányegyház szentmiséjére.
Leányegyház? Kilenc plébánia tartozik hozzá, egykor valamennyi önálló egyházközség.
Soborsinban az 1990-es évek végéig volt plebánus. Lippától Déváig ez az egyetlen katolikus
hely („plébánia”). Öt nyelven misézik! Gyulafehérvárt a papnöveldében tanult meg magyarul.
Vár bennünket Tömös vármegyei, csanádi püspökséghez tartozó anyaplébániájára, Facsádra,
Maros túlparti otthonába: ehetünk, ihatunk, alhatunk… Látható barátságossággal. Muciu Péter
(Péter Muţiu).
Szeretettel?
A felekezet itt mégis összekötne? Nem úgy, mint a jászvásári egyházmegye főpapja uralta
janicsárvidéken? A szeretet?
Mégis van?
Az ember néha már kételkedik.
…Aki itt görögkeleti húsvét vasárnapján a római katolikusok templomába tart szentmisére,
mi más lehet? Elrománosodott magyar és német katolikusok leszármazottja. Annak a
kivételével, aki még magyarnak véli magát. Anyanyelve, vallása, szokásai... miatt?
…Mit tehet arról a románná lett, de katolikus hitét őrző volt-magyar, hogy már nem érti
ősei nyelvét? Csak a hit maradt. De ahhoz ragaszkodik. (Valameddig?) (Az első vegyes
házasságig?)
Hogy valami nekünk is maradjon?
Valami más?
Abban a kézszorításban ezt éreztem.
Ezt érezted bele?
Nem ugyanaz?
Hogy a csudába ne.
…Állítólag Amerikából terjed felénk is az „ölelésparti” (bújós buli), ahol vadidegenek
találkoznak, hogy nemi vágytól mentesen, azt félretéve, -feledve (már ha el lehet fojtani…)
szeretgessék, ölelgessék, simogassák egymást. Arról mit sem tudva, hogy nálunk,
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keresztényeknél ez lenne a lehető legtermészetesebb… Amennyiben az lehet a nemiség
valamelyes kikapcsolása. Buli nélkül. Party-mentesen.
…Az istenháza kórusa alatt, a kijárat‒bejárat fölött jobbról, balról egy-egy márványtábla.
Bal felől:
SZÜLETE
1810

MEGHÓLT
1830

(dombormű: leány fekszik koporsóba terítvén)
SOBORSINI BÁRÓ FORRAY ZEFIZ
ÁTSZENDEREDVE
SZOMORÚ VÁGYOT HAGYA ANNYA KEBELÉBE
Jobb kézről a másik:
KOROMPAI GRÓF BRUNSVIK JULIANNA FÉRJÉNEK
(címer)
ÖRÖKRE

SZORÍT
SOBORSINI BÁRÓ FORRAY ANDRÁS
CS. K. KAMARÁS ÉS FŐ ISPÁNYNAK
SZÜLETETT 1781 MEG HÓLT 1830

Végre egy el nem pusztított magyar nyelvű emlék… Kelet-Aradban, e román vidéken!
Sóbor(fa)szín plébániája 1784-ben alakult (Wiki néni a világhálón nem teszi hozzá, hogy a
Forrayaknak köszönhetően). 1848 előtt már katolikus iskolája van a falunak. Az istenháza
1875-ben épült, benne Forray András síremléke, melyet Ferenczy István készített. (Nem csak
az emléktáblája? A Forrayak családi sírboltjában temették el, amely tán Aradon volt.) 1842ben a 920 görögkeleti mellett 209 római katolikus és 10 zsidó él, 1900-ban 1.196 román, 368
magyar, 126 német. 2002-ben a másfélezer lakosú község 45 lakója katolikus, magyarjaink
éppen 25-en vannak.
Apa és leánya gyönyörű fejér márvány emléktáblája! Igazi művész műve. Magyar-Arad
(vármegye) egyik rejtett kincse.
A katolikusok fele ma is magyarnak vallja magát… Ami a misén nem derült ki.
Beolvadunk, föloldódunk; elfutunk, kihalunk… Nem biztos, hogy mi tehetünk róla.
…Soborsini röpkény alatt…
…Kéz kezet fog?...
Aki a kezét nyújtja, miért ne fogadnád el?
Általában; de így, Soborsinban, különösképp.
‒ Krisztus (Valóban) föltámad(t)?
…Gyáva népnek nincs hazája! – mondjuk, okkal.
Öleld magadhoz a gyöngébbet; vele magad is erősebb leszel.
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Iratos-mellyék
Ami iratosi is, ám nem kizárólag. Sőt. Mindenesetre Iratos környéki. Iratossal összefügg.
Iratos-mellyéki.
Emiatt nem szerkeszthetjük írói falurajzunkba, a Lönni vagy nem lönnibe.
Deák Ferenc Kisiratoson?
…Aligha járt. Az esélye kicsi. Bár a (családi) legenda tartja magát… 2018-ban is. Aradon.
Tömösvárt meg, hogy (Nagy- meg Kis-)Iratoson úgyszintén?
Lehetett volna.
Buziásra menet, onnét gyüvet.
2018 pünkösd havában kaptam a levelet:
„Tisztelt Sarusi Mihály Úr!
Tisztelettel köszöntöm Aradról.
Nevem Bátkai Sándor. Időnként a Nyugati Jelen Hitélet oldalán lehet találkozni a
nevemmel is. Ezt csak a bemutatkozásért írtam, nincsen jelentősége.
Réhon tanár úrral találkoztam a napokban és érdekes beszélgetés alakult ki közöttünk a
családi múltunkkal kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy Kisiratossal is kapcsolatos, ő
felvetette a gondolatot, hogy írjam meg röviden, amit tudunk e témában önnek, hátha ön
többet tud, vagy esetleg ki tud deríteni valamit.
Nos, feleségem dédnagyanyja zalai származású, aki a híres haza bölcsének, Deák
Ferencnek leánytestvére. Őt vette el feleségül a kisiratosi Tóth Béla. Leányuk ‒ Tóth Vera ‒
felesége lett a nagyiratosi Farkas Imrének. További érdekesség, hogy ennek a bizonyos
Farkas Imrének a dédunokája jelen pillanatban Temesvár városának alpolgármestere.
Felmerült bennünk a kérdés, beszélgetve Réhon tanár úrral, hogy vajon van-e valós alapja,
hogy Deák Ferenc eljutott esetleg Kisiratosra is...? Annyit még hozzá kell fűznöm, hogy a 70ev évek közepén, amikor fiam a feleségem nagyanyjával Buziáson töltött 2 hetet üdüléssel,
meglátogattuk őket és kellemes meglepetésünkre volt ott egy szép, tekintélyes nagyságú
kőpad azzal a felirattal: DEÁK FERENC KŐPADJA. A „legenda” szerint Deák Ferenc
szívbántalmait Buziáson kezeltette és onnan marad meg a tiszteletére létrehozott kőpad, amit
tudomásunk szerint valamikor a 80-as években Budapestre szállítottak.
Maradok nagy tisztelettel: …”
Válaszunk az alábbi.
Kedves Sándor!
A Wikipédia, az Építészfórum.hu és az Ön által leírt családi emlékezet alapján
rakosgattam így össze… (Mellékelve a családfa-terv.) A lényeg, hogy a Deák-gyermekek
közül csak Jozefának volt folytatása, a világhálón emlegetett 8 gyermek ‒ máshol 7-et írnak.
És Jozefának a paksi földbirtokos, Kiss József volt a férje. A kisiratosi Tóth Béla ‒ mert a
családi legenda valószínűleg nem alaptalan, de nem föltétlen pontos ‒ az ő lányát, vagy
Szeniczey nevű leányunokáját vehette el.
Kérdés, hogy Bátkainé hogy kapcsolódik ehhez a családfához? Ha tudja, kérem, egészítse
ki! És javítsa ki azzal, amit a családi emlékezet még tud.
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Köszönöm, hogy értesített erről a kapcsolódásról, nagyon érdekes, izgalmas! Tovább
nézegetem majd a szakirodalomban, hátha ráakadok valamire! Ha tudja, egészítse ki e
lehetséges családfát azzal, hogy megírja, mi a neve a feleségének, a felesége szüleinek,
nagyszüleinek... Mert ez szépen kiegészíti e képet.
És hát adott egy ötletet, mert ezzel netán tovább kerekedhet kisiratosi falurajzom!
Köszönettel!
Az újabb aradi levél:
„Tisztelt Sarusi Úr!
Most csak nagyon röviden: feleségem – Bátkai Sándorné ‒ leánykori neve Ambrózfalvi
Ilona. Szapáryligeten született. Apja családja szlovák eredetű (korábban Csirik néven
szerepeltek), majd a magyarosítás után Szapáryligetre költözve származási helyük nevét
vették fel, ugyanis Ambrózfalváról érkeztek. Így lett Ambrózfalvi család.
Ennél természetesen fontosabb az anyai ág, amely kapcsolódik Kisiratoshoz... Deákhoz...
Nos, feleségem édesanyjának leánykori neve Farkas Vera. Az ő édesanyjának neve
(feleségem anyai nagyanyja) Tóth Vera – kisiratosi, akit feleségül vett a nagyiratosi Farkas
Imre. Ebből az ágból származik a temesvári alpolgármester. Tehát (anyósomnak) Farkas
Verának volt egy Farkas Imre bátyja, akinek fia (feleségem első unokatestvére) Temesvárra
került, ott végezte iskoláit, majd házasságából született a jelenlegi alpolgármester. Ami még
érdekesség, hogy az Imre nevet nem hagyták kiveszni, ugyanis az alpolgármester Farkas
Imrének is van egy kisiskolás fia, aki szintén az Imre nevet kapta.
Hát, ennyit most, levelem késő este írom.
Maradok tisztelettel:…”
Deák Ferencék négyen voltak testvérek. A két fiú, Antal és Ferenc sosem házasodott meg,
Klára (Tarányi‒Oszterhuber Józsefné) gyermektelen, egyedül Jozefának voltak, vannak
utódai. Deák Jozefának, aki Pakson élt földbirtokos férjével, Kiss Józseffel. Gyermekeik
közül négy volt lány – Emma (Nedeczky Lajosné), Katalin (Szeniczey Ferencné),
Anna‒Mária (Molnár Ferencné), Eleonóra (Szeniczey Gusztávné) ‒; közülük eszerint nem
vehetett el egyet sem a Bátkai-családban emlegetett kisiratosi Tóth Béla.
Ha igaz. Márpedig a családi legendák sosem alaptalanok. Legföljebb kiigazításra
szorulnak. Mert hát az emlékezet, emlékezetünk…
A Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében című tanulmánykötetből kiderül, hogy
Jozefa Katalin nevű leányának köszönhetően hét unokája lett, hét Szeniczey-gyermek – akik
egyike lehetett az aradi (‒kisiratosi‒nagyiratosi?) családi legendában emlegetett Deákleszármazott.
Mint az Építészfórum világhálós honlapján olvassuk, „Deák Ferenc 1830-ban járt először
Pakson, amikor özvegy nővére anyagi gondjait jó gazda módjára rendbe rakta. Később a
politikát kipihenni érkezett ide, hol Jozefa unokái mindig nagy szeretettel vették körbe…
Ferenc nagybácsit.
A legszomorúbb viszontlátás szeretteivel egy őszi borongós napon, 1853. október 13-án
történt, amikor nővére temetésére érkezett gőzhajón Paksra. Deák 1869 októberéig járt
rendszeresen ide húsvét és pünkösd tájékán, valamint az őszi szüretek alkalmával; évente akár
kétszer is meglátogatta egyetlen élő rokonait, a paksi Szeniczey családot…”
Azaz – eszerint – egyetlen élő rokonai a Szeniczeyek voltak. Legalábbis akikkel tartotta a
kapcsolatot.
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Képes falurajzunk (Kisiratos 200 éve képekben) egyik fölvétele alatt ez áll: A kisnemesi
eredetű makói Dávid család a XX. sz. elején, Rozál leányuk (balról az első) a csanádi
megyeszékhelyen katonáskodó szerelmével Kisiratosra szökött.
Azaz… szöktettük a nemesek lányait, szöktettük… Tán Deák nemzetes uram…
unokahúgát is?
Ha valaki utánanézne… Paksról nekivágva, Deák Jozefa családjából indulván…
Mindönesetre: kemény magyar gyerökök vótak ezök az iratosi fiúk! Gazdalegényökként
nem töhetős nömös lёányát szöktették mög? Tóthék Béla fia, mög az a másik… Tóth József,
aki a Dávid-lányt szöktette mög Makórul, hogy itthon később iskolaszolgaként boldoguljon.
(2015-ben tudósít Vajda Noémi: „Ilyen pl. a makói Dávid családot ábrázoló kép, mely nem
parasztcsalád, hanem kisnemesi. Csupán a lányuk, Rozál (balról) szökött kisiratosra a Makón
katonáskodó Tóth Józseffel, és lett itt később jó hosszasan iskolaszolga. Ő Pelle Icu néni
nagymamája, a kép is az övé.”)
Gazdaöntudat? Vagy… elég volt… vérbeli legénynek lönni? Ha zsillér fia-borja is az
embör?
„Iskolaszolga”… A dicső emléközetű kolhozvilágnak köszönhetően gazdaembör is
emelködhetött ily módon az „uralkodó osztályba” – mondhatni: egyikbül a másikba.
Kisnömös, köznömös, középnömös? Hogyne! Amikor a nemerusos gazda sё adta alább!
Vót tartásunk.
Míg meg nem törték.
Be nem törtek.
Minket, ezök?!
A szerelöm, a szerelöm. Mire nem vót jó.
‒ Embör lögyél, fiam, embör.
Ezök azok vótak.
‒ Akinek kis nemerusa vót, a vót a kisnömös! Akinek nagy, az mög a nagynömös –
hallhattad Gergő öcsédtül.
Azaz az egytelkes kertészgazda kisnemesnek, a kéttelkes nagynemesnek gondolhatta
magát. Joggal, mert abbul mán mög löhetött élni. (Ma, ennyivül…)
A fél-, egész-, vagy épp kéttelkes kertész meg, ha nem szaladt el vele a szekér, tudhatta: ha
nem gazdálkodik okosan, vagy épp nincs szerencséje, mert épp évekig nincs jó termés és
elfogy a megtakarítás, bajba kerülhet. Vagy épp a földbirtokos gondolja meg, mint tette
Almásyiratos kertészgazda népével az uraság: lёtőtt a szörződés, möhettek világgá! Vót, nincs
kertészbérlet, kis- avagy nagynemerus. S úgy jár, mint Kissarusi János dédapám Kakuja
Rozália nevezetű dédanyámmal: földönfutóvá tött minapi kertészgazda párként Szalbekiratos
szegényfertályán, a Kekecsön húzza mög magát a gyermökeivel.
Az ám, hazám.
Tudton tudva.
‒ Apádat is gazdalányok szömrevételözték…
Hogy kisgazdalányt nézzön ki magának.
Majd mögijed tüllük az embör.
Buziás?
Kúráltatta magát (szívbajával, aranyerével?) Deák uram Marienbádban
(többször), járt német, svájci városokban. Visszafelé: „Hazatértében útközbe eső
ismerősökhöz, rokonokhoz többször betért egy estére, fél napra…” (Írja Széll Kálmánné
Vörösmarty Ilona Deákra emlékezve.) S ha igaz, hogy Buziáson is járt, és megállja a helyét a
legenda, tehát valóban élt Kisiratoson (másod-, harmad-)unokahúga a haza bölcsének, miért
ne tett volna kitérőt kelet-csanádi községünkbe?
Aligha. A főrangúakkal egy tálból cseresznyéző középnemes Deák – a nemzet egyik
büszkesége ‒ legalábbis a róla szóló könyvek tanúsága szerint… nem merült le ebbe a
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világba. Legföljebb ha a földbirtokos Szalbek Jakabhoz és képviselő fiához, Györgyhöz nem.
Ők voltak vele egyenrangúak. Pórfi – még ha Deák-származék is ‒ aligha.
Buziásfürdő? Deák ide többször is ellátogatott. Gyógyulni, pihenni, kikapcsolódni.
Tömösben. Ahol „1849 után Ormós Zsigmond háza lett a Temes megyei magyar hazafiak
találkozóhelye” – írja a Wikipédia.
Erre jutottunk. Hát még ha családfa-kutatók lennénk! Falukutatóként erre hogy
vállalkozhatnánk.
Történet, történetünk.
Justh, Tornya, (és a paraszt) Shakespeare
Lönni vagy nem lönni lett a címe kisiratosi írói falurajzomnak, amihez az ötletet egy
nagyvarjasi asszony adta. Szabó István, a ma Sarkadon élő, varjasi születésű és neveltetésű
erdélyi történelemtanár mesélte egyszer, hogy apai ágon való öreganyja, Kiss Mária, aki
1895-ben Kaszaperen született s házasságkötés hozta Varjasra, Tornyán is szolgált. Mégpedig
Justhéknál. Hogy ott hallotta társaitól ezt a hamleti majdnem-mondatot (persze a dél-alföldi,
szögedi nemzet ö-ző nyelvén):
‒ Lönni vagy nem lönni…!
Ami valóban nem akármi. Volt, maradt, s tán örökétig marad.
Igen, Justhéknak nem csak a parasztszínházával elhíresülő békési Szenttornyán (PusztaSzentetornyán) volt birtokuk és kastélyuk, hanem az akkor csanádi, ma aradi Tornyán is. Ám
az Orosháza melletti Tornyával ellentétben az Arad szomszédságában fekvő Tornyáról
szólván eddig soha senki sem említette, hogy Justh Zsigmond (1863-1894) ott is
színdarabokat adatott volna elő a parasztjaival.
A Justh Zsigmondról szóló tanulmányokból és a fiatalon elhunyt földbirtokos író
vallomásaiból kiderül, miket játszottak a szenttornyai dohánykertészek, adtak elő Justh
„fölbujtására” az általa oly nagyra becsült gányó fiatalok. Shakespeare, Molière, Czóbel
Minka, Justh, Szophoklész, Plautus, Beaumarchais és mások darabjai kerültek színre a
szentetornyai népszínházban. Közülük került ki a szeretett parasztjainak szervezett
olvasókörben fölolvasott művek szerzői köre, például Feszty Árpáddal kibővítve – vendégeit
ugyanis rendre bevonta a fölolvasásokba. (Nem mellékesen: Justh vendégei közt szerepelt
mások mellett Jókai Mór és Jászai Mari is.) És Justh Szenttornyán időzve gyakran átnézett
Tornyára, s nem egyszer vitte magával vendégeit is.
Ez derül ki a Justh Zsigmond naplója és levelei című, Pestbudán 1977-ben kiadott
kötetből, amelyet a jegyzetünk elején említett ellentmondást tisztázni kívánva vettünk a minap
kézbe. Arra gondoltunk, hogy naplója és levelezése választ ad kérdésünk: szóba kerülhetett-e
Tornyán a parasztszínház? …És mi mást mondhatunk: miért ne!?
Utóbb, amikor a későbbi Szabóné cseperedni kezdett.
Ráadásul Justh egy helyütt megjegyzi: Szentetornyán helyi és környékbéli parasztfiatalok
álltak össze vasárnapi nyárestéken parasztszínházi társulattá, avagy voltak olvasókörének
hallgatói. Tehát nem csak pusztaszenttornyaiak, azaz akár kaszaperi is lehetett az ottani Justhbirtokon dolgozók között. S mi sem lehetett természetesebb, hogy a táj népe emlékezetében
megőrizte e színház létét, és az ott látottakat, hallottakat. S ha a Hamlet nem szerepelt is
műsorukban („Sekszpír”-től a Hamletet nem, csak A makrancos hölgyet játszották a
parasztszínészek), az olvasókörben is szóba kerülhetett… Hát még a próbákon, a Justhékkal
folytatott beszélgetéseken! Vagy épp a másik, csanádi Tornyán…
Lönni, vagy sё.
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A Justh által 1885 és 1894 közt írt leveleket átnézve kiderül, többet is Tornyáról keltezett.
A zömét valóban Szenttornyáról, jó néhányat pl. Párizsból, Cannesból, Budapestről, vagy épp
Rómából, Kairóból, Bombayból, Algírból, Malagából, ám jó párat csanádi birtokukról adott
postára címzettjeinek. Mindjárt a kötetben közzétett elsőt 1885. június 23-án írta tornyai
kastélyukban gróf Kreith Béla aradi születésű újságírónak és föltalálónak, az 1848-49-es
ereklyemúzeum gyűjtőjének (Reviczky-költeményt elemez benne Justh). Az 1890
szeptemberében megint Tornyáról levelező Justh Czóbel Minkának – levelei tanúsága szerint
igazi szellemi társának – írja, utazik Pestre, majd Fesztyvel Velencébe, s hogy beküldte a
költőnő verseit az Arad és Vidékének s az közölte is – sőt, a lap „pár meleg sort is írt önről”…
Arad? Hogyne, ugrásnyira csanádi Tornyától. Úgyannyira, hogy amikor a kulcsregénynek
tartott Műkedvelők című művének a ‒ szerzőre igencsak hasonlító ‒ főszereplője előtt
Párizsban az Aradról hozott cigánygyerek (aki „Vérbeli Rácz leszármazott”) a Cserebogár,
sárga cserebogár…-nótát hegedüli, szülőföldje, az Alföld jusson eszébe. S aki egykor aradi
műlovarnőbe volt szerelmes… (Nem akármilyen műlovarnők lehettek akkoriban a Marosparti városban, hogy az egyik így – mondhatni örökre ‒ belopja magát a tornyai úrfi szívébe!)
1891-ben Budapestről írja Czóbel Minkának: „Jún. 1-ig címem: Est utca, aztán Tornya,
Csanád megye.” Majd két héttel később: „…ez utolsó hét pakolással etc. volt elfoglalva,
elutazás Pestről, megérkezés Tornyára, elutazás Tornyáról, megérkezés ide (nyilván
Szenttornyára), holnap innen Pestre…” Július 11-én Szenttornyán írja Czóbel Minkának:
Aggházy Károly zeneszerző (meg nem nevezett) sógorával és Szabolcska Mihály költővel
„Ha az időjárás kedvez, a jövő hetet Tornyán töltöm”. Augusztusban ezt írja: Pekár Gyula
író‒politikussal és Szabolcskával „Voltunk odaát Tornyán és Aradon. / Tornyán azonban
nagy bajban vannak, szegény sógornőm is meg az egyik fia is difteritiszbe estek.” (A
difteritisz: torokgyík.) Majd: Czóbel egyik költeményét az Arad és Vidékében helyezi el, és
„Pár igen szép plántát vettem Aradon, laurus fajt(a), kibírja a telet”. E nyáron Tornyán kelt
levelében köszöni meg Palágyi Lajos költőnek a neki ide küldött kötetét. Tornyáról számol be
Justh Szabolcska Mihálynak könyvkiadási terveiről. Augusztus végén megint Czóbel
Minkának fogalmaz Tornyán levelet, amelyben erről szól szeretett barátnéjának: „Itt
borzasztó vihar dúlt vasárnap. Azt a nagy nyárfát is tökéletesen tönkretette… s azonkívül még
vagy tíz nagy fát a kertünkben, nem is szólva a pusztításról, amelyet az alléban véghezvitt.”
Tornyai Justh-kastély, kastélykert, allé… (Vajon az „idő” azóta mekkora pusztítást
végzett?)
1891. szeptember 6-án Czóbel Minkának vall levelében… arról, mennyire szereti a
parasztjait. „Én most a gányókat (dohánykertészeket) tanulmányozom. Egy egész külön világ,
roppant érdekelnek, ezekről majd megint lehet majd valamit írnom. Egyet közülük, egy fiatal
fiút kocsisnak fogadtam, Szamosyval most legnagyobb mulatságunk, olyan originális
dolgokat mond.” (Aki tudja, milyen gyönyörű a szögedi világ népének a nyelve, nem
csodálkozik, hogy Jutshék elbámulnak…) Majd lassan szóba kerül szenttornyai
parasztszínháza is. 1893 nyarán Szabolcska Mihálynak írja: „Tán tudod, hogy én itt egy kis
színtársulatot is szerveztem a mi ide való parasztjainknak. És nagy kedvvel csinálják, s milyen
jól… Túltesznek nem egy pesti nemzeti színházi kókleren.” Hogy legyen mire emlékeznie
szinte máig az ide való – e nagytájban gyökerező ‒ népnek?
Pár évig, 1894-ig élt a Justh-féle népszínház Szenttornyán (akkoriban hivatalosan PusztaSzenttornya, ma Szentetornya – Justh pedig előszeretettel hívta a falut Kopognak, gányójait
kopogiaknak). Előbb a birtok kiürített virágházában s az ott kialakított kisszínházban, aztán a
vályogból épített körszínházban. Hogy abban – az ifjú földesúr halála miatt ‒ 1895-ben már
ne szólaljon meg Sekszpír, Molier… A Cannesban elhunyt Justhot a körszínház közepén
temették el – ott, ahol a legjobban érezte magát, ahol a legboldogabb volt? (A magát – kedve s
érdeke szerint ‒ hol népinek, hol proletárnak, hol épp kommunistának nevező hatalom a
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„felszabadulás”-t követően ‒ a dúlás jegyében ‒ mindent eltakarított az útjából: kastélyt,
kertet, színházat a sírral.)
A legnemesebb arisztokrata szellemet képviselő Justh Zsigmond emléke, lám, mégis
tovább él a békési‒csanádi‒aradi tájon.
Él, míg van, aki élteti.
Igen, e táj magyar népe.
Mi magunk?
Ha nem maradunk magunkra.
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?...
Hogy ne emlékezne Hamlet monológjának leglényegére, aki csak egyszer is hallotta!…
Édösanyanyelvén.
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Embörének
(A Magyar Krisztusról, utólag)

‒ Hazagyüttél?
Hogy ne értem volna haza, amikor Kisiratosra eljutottam!?... Oda, ahol a családom
nagyobbik része ma is él, ahol apám született s nevelkedett, ahonnan annyi mesét hozott nekünk
s a hova (haza!) azonnal vitt, ahogy az önkény engedte... Évről évre, hogy hazaszokjunk.
Kelet-Csanádban, Aradban merítkezhettem meg a legszabadabban a legtisztább világban,
melyet ismerhetek, amely az enyém lehet.
Az a gyanúm, a Magyar Krisztussal az lett.
E regémhez anyagot gyűjtve, e regémet élve, álmodva, írva hazaértem.
Miközben a Körös-parton s a Bakonyban is otthon vagyok!
(Hogy 2018-ban mégis arra a magadban föltett kérdésre, hogy hol vagy – hun vótál röpke
életödben – leginkább otthon, Csaba jusson elsőre eszedbe.) (…A legtöbb álmod is odavisz.)
Aradi‒csanádi magyar parasztregénk… Miről utóbb annyi minden kiderült!
‒ Tűzbe vele!
„Krisztus” a máglyán...
Kend könyve a tűzben.
Aradon is keresték. Többen terjesztették. Hírét vitték.
‒ Csabán bukkantam rá, megvettem.
Áthozta, járt kézről kézre.
Más is becsempészte.
Vitték, mint a.
Úgy kezdődött, hogy a kiadónál, a Szépirodalminál két szerkesztő összeesküvése kellett a
megjelentetéséhez! Mátis Lívia volt a könyv szerkesztője, (ha jól értettük, a ) szuperlektor pedig
Ács Margit. (Egyik jobb szerkesztő, mint a másik…) Ha ők nem beszélnek össze, nem tévesztik
meg a kiadó vezetését, természetesen nem kerül az olvasó kezébe 1986 könyvhetén a
parasztregénk. Ugyanis jelentésükben úgy tálalták munkánkat, hogy az erdélyi tárgyú
nagyregény a fölszabadúlással, 1944-gyel zárul. Azaz a hét fejezetből – hét nemzedék
történetéből – az utóbbi kettőt letagadták. Mert hogy mit kezdett volna a tisztelt marxi és lenini
műítészeti szaklektorátus‒cenzorátus (csatolt részeivel) avval, hogy 1944-et követően mit nem
követtek el a kedves dákóromán kommunisták az alájuk szorult magyariakkal. Az tette volna be
a kaput… Nem hogy kiderüljön, milyen jellegű a magyartalanítás a nemzeti kommunista
Nagyoláhországban.
Így aztán az Új Könyvek (már amennyiben jól emlékszünk a könyvtáraknak friss
kiadványokat kínáló lap nevére) így is tálalta: az 1800-as évek elején kezdődik a falualapítással,
és szovjet vöröskatona elvtársak bevonulásáig követi figyelemmel az aradi‒csanádi
családregény a táj magyar parasztnépének zökkenőkkel teli életútját. Miközben a könyvben
valóságosan az 1980-as évek derekáig hatol a nagymagyar életbe a magát mesének (mások
szerint irodalmi szövegnek) állító történet.
A két szerkesztő partizánakciójának köszönhetően teljes terjedelmében megjelenő regény
szombathelyi nyomdában készült. Pestbudai hölgytámogatóim javaslatára érdeklődni kezdtem,
hogy lehetne a nyomtatóktól az ottani munkálatok befejezésekor azonnal megszerezni pár
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példányt, hogy amikor rájönnek az illetékesek, hogy becsaptuk őket és elrendelik a bezúzását,
már mentett helyen legyen az a néhány kötet. Hogy legalább ennyi megmaradjon belőle!
Előtte Veszprémben járva íróbarátunkat, Géczi Jánost meglátogatva előadtam neki – amit
hallottak a társaságában lévők is ‒, mitől tartunk, s nem tudja-e, a vasi megyeszékhelyen kihez
fordulhatunk, segítsen... Mondta a nyomdaigazgató nevét, úgyhogy akár neki is vághattam
volna a bezúzást megelőző nyomdász-becserkészésnek. Valamiért lemondtam róla;
szerencsémre? Mert így a könyv napvilágot látott. Sőt, kereskedőt, s nekik köszönve olvasót,
sőt, műítészt is köszönve.
Hogy milyen bajba kerültem veszprémi kotyogásommal, harminc évvel később derült ki. A
2000-as években nekiláttam Kopóirat című III/III-as regényemnek, s az állambiztonsági
levéltárban ráakadtam arra az ügynöki jelentésre, amely épp ezt a beszélgetésünket rögzítette –
továbbította a lényegét (épp azt, ami minket izgatott) a fölsőbb szerveknek. Hogy
intézkedjenek. Ha jónak látják! Mert nem tartották fontosnak. Mit ugrál ez a veszprémi (?) – ha
tudják: tiszántúli ‒ firkász… Majd becsapja szerkesztői közreműködésével az egész aczéli
szervezetet!!!
Hogy hihették volna.
Mi sem. Hogy mégis.
…Mert végül nagyon is tisztában voltak a könyvvizsgálók munkácskánk lényegével? S
olybá vehették, Ceauşescu és bandája nem érdemel védelmet, üsse csak őket az a viharsarki
fattyú?
Ki tudja.
Ki, ki; nem mi.
Az a spion sem, aki mellettünk ült, és fejben rögzítette a tőlünk hallottakat, hogy távozván
azonnal tollat ragadjon, s jelentse gazdáinak, mi gyanúsat hallott (Géczinél Sarusitól).
Pár évtizeddel később könyvét nekem ajánlva szinte bocsánatot kér… Mert hogy ő akkor
honnét tudta volna?!
Honnét, honnét. Mi honnan a csudából tudtuk?
‒ Sógor elolvasta, mindent aláhúzott, amiről úgy érezte, hogy róla írtad és ideállított nénédhez a
Kekecsre. Nagyon kiabált, hogy a falu előtt megszégyenítetted és hogy mindezt csakis
anyósoméktól hallhattad, ők árulkodtak a családjáról, mert a testvére is magára vette, hogy az
ő nevére keresztelted sógort... Meg hogy még a saját unokahúgod is kiírtad, miket művelt
Aradon! Az uram hallgatott. Nénéd aztán jól nekiment, hogy amíg nagyfiú volt, a tájékunkra sem
jött, most meg hogy lejjebb adta, hirtelen eszébe jut a rokonság?... Ha az ennyit ér, takarodjon!
Persze cifrábban mondta! Én odavetettem: Tudja-e, sógor, hogy Misi az uramat, az édes
unokatestvérét is ugyanúgy kiírta?! Hogy remorkával hordta haza a kollektívból a kukoricát?...
Mit kapott volna érte. Elbámult, tényleg, mutasd, hol írta... S való, benne van... Hogy így
összever, úgy, ha találkoztok! Bement a rendőrhöz is, de az leintette, nem szabad, a végén még
neki lesz belőle baja. Hazament és mérgében széttépte a könyved, bevágta a kályhába! Húgodé
volt, attól kérte kölcsön.
Mondhatja kend:
‒ Nem róla írtam.
‒ Mondod te, ő meg azt mondja, hogy róla!
Akinek nem inge.
‒ Ez az, de ű magára vötte!
Más Magyar Krisztus meg (abban a faluban, amely ‒ nem teljesen ok nélkül, bár Nagyfalu
nem Kisiratos ‒ úgy veszi, róla írtad a könyvet) egy nyugalmazott tanár tudomása szerint
kartársa atyjának a jóvoltából vettetett a tűzbe.
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‒ Amikor Illyés Gyula megírta az igazságot Erdélyről, betiltották a könyveit: valamennyi
könyvét ki kellett dobni a könyvtárból! Ha maradt egy, nyomozni kezdtek utána. Így jártunk a
te könyveddel is. Valaki a kocsmában elárulta, hogy olvasta, azonnal házkutatást tartottak
nála. Keresték, de nem találták a könyvedet, mert közben visszaadta annak, akitő1 kapta.
Annak aztán megijedt az apja, és féltve a fiát, elégette.
‒ Tudjuk, hogy ki árulta el ‒ vélekszik 1990-ben a rokonság (hogy a könyv 1986-os
megjelenése óta először hazamehetett az író, aki nekik sem mondta meg, mert hogy addigra
megtudta, ki mulatott, „Krisztus”-ából citálva, a szalbekiratosi Csárdában).
Nagyon jól tudják. (Tudták akkor; hogy mára elfeledjék…)
Minek híre eljutott a táj maradék magyarságához is.
Akkor, még a múlt század végén.
Budapesten 1986-ban megjelent a Magyar Krisztus című regény, amely a környék népéről
szól; a hatóság házkutatást rendez annál a tanárnál, aki a nyilvánosság előtt szóbahozza. A
kötet több példányát tűzbe vetik tulajdonosaik, nehogy őket is elővegye a román kommunista
politikai rendőrség.
2003-ban kérdi egy akkori vezető (nevezzük nevén, a korábbi tsz-elnök, Szanda Antal):
‒ Mi volt abban? Annyira keresték.
Tűvé tette érte a falut a szeku.
‒ Az 1980-as években nem csak a Magyar Krisztussal volt baj, Illyés Gyula összes
könyvét ki kellett venni a községi és az iskolai könyvtárból is ‒ emlékezik Benedek Sándor
tanár bácsi.
Réhon Józseftől olvastuk (Sarusiról).
‒ Amikor addigi világát már szűknek érzi, elindítja „Nagyfalu” felé a dohánykertész
zselléreket, s jó másfél századon át kíséri figyelemmel, írói munkájával sorsuk alakulását.
Megszületik a Magyar Krisztus. Olyan időben érkezik meg ez a könyv Aradra, Kisiratosra –
ma sem tudni, hogyan –, amikor azt az olvasóknál csak az állambiztonságiak keresték
kitartóbban.
Almási Béla, a falu mindenes körorvosa árulta el Sarusinak (ő meg nekünk).
‒ Znorovszky Attila hozta át Csabáról a könyvedet. A szüleim eltüntették.
Apja, vagy anyja bedobta a kemencébe, féltettek.
‒ A második példányt te hoztad az 1990-es évek elején, valaki elkérte, nem adta vissza. A
harmadikat is tőled kaptam ‒ a 2000-es évek elején ‒, valaki ezt is ellopta.
„Magyar Krisztus” a kemence tüzében…
Znorovszky később, az 1980-as évek végén, amikor áttelepült, járt Csabán Sarusinál, aki
sajnos nem tudott rajta segíteni. (Attila rövidesen végzett magával.)
Benedek Sándor tanár, művelődési ház igazgató‒könyvtáros regéli 1996-ban:
‒ Almási Vince apja égette el a Magyar Krisztust, nehogy megtalálják a fiánál! Valamelyik
tanár a kocsmában elszólta magát, és a rendőrök keresték a könyvet. Nála nem találták,
Almási Vince (iskola)igazgatónál volt, mire az apja, féltve a fiát, betüzelte.
Aradon az 1990-es évekbeli Arad‒Gyula baráti találkozó alkalmával fölhívta magához Sarusit
egy magyartanárnő, ajánlja neki a Magyar Krisztust. Az előzéklap és a belső címlap eltűnt,
tán a mindig új tulajdonos tépte ki őket, ne maradjon nyoma, hogy eredetileg másé volt,
másnak ajánlotta. Eszerint ez a példány már Sarusi harmadik beírásától lett terhes!
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1996-ban regélik Kisiratoson.
‒ Püspök György iskolaigazgató, már nyugdíjas, a Templom utcában a Plébániával
szemben laktak – ő jelentette föl szomszédját, Gagyi György matektanárt, hogy mit olvas.
A Magyar Krisztust. Beszélhetett róla a kocsmában?... Szentpálon orosztanár volt
(Püspök?)… Ma is iszik (…melyik?...)
Almási Vince emlékezik Sarusinak kürtösi házában 2007-ben, Úrnapján.
‒ Csabán megvettem a könyvet, itthon a tantestületben említettem, hogy milyen könyv
jelent meg rólunk. Valamelyik kartárs a kocsmában elszólta magát. A szeku behívatott
Kürtösre. Faggattak, tagadtam, hogy tudnék a könyvedről. Megígértették velem, hogy szólok,
ha megtudom, kinél van. Hazaérve bevágtam magam a kocsiba, irány Majláth, anyáméknál
hagytam, legyen náluk. Amikor megjött a rendszerváltás, kerestem, nem találták. Haláluk
után eladtuk a majláthi házat, amikor kipakoltuk, sem került elő.
‒ Lehet, hogy bekerült a kemencébe. Apám, anyám félthetett.
Majláthfalván.
Negyed századdal később egy asszony (Falkus Juci néni) azért megy el a kisiratosi
könyvbemutatóra, hogy lássa, ki az a Sarusi Mihály. Mert a Magyar Krisztus miatt őt is
nyaggatták.
Az iskolában tanítók közül Gagyi meg Almási tanár bácsinál volt meg az aradi magyar
paraszt családregény, a Magyar Krisztus, amely jó 30 éve jelent meg. (A faluban még
bizonyosan Almási doktornál, az ő példánya is kellete korán tűzre vettetett.) Gagyi a
kocsmában emlegette a könyvet, mit nem olvasott a faluról, egy Sarusi nevű csabai írótól,
akinek a rokonsága itt él?!
Ez 1987-ben, egy évvel a megjelenés után volt, magyarázza a polgármester (akkoriban
iskolaigazgató tanár), Almási Vince.
Valaki megvitte a hírét a szekus illetékesnek, hogy az eljárást ‒ kend ellen ‒
lefolytathassák.
‒ Érdemes volna kikérned a szekuritáté anyagából a rólad szóló jelentéseket! ‒ biztatja
kendet e lehetetlenségre Fekete-Körös-völgy-járó Szabó Jani barátunk (/a Tisza/
Mart-fü/vé/ről).
(Kértük a bucurestiektül, de nem válaszoltak.) (…Majd bolondok lesznek!)
Arra lettek volna kíváncsiak az eredeti román komonizmus kürtösi politikai rendőrei, hogy
hány tanárnál látták a kend könyvét.
Tűvé tették érte a falut?
Érezte kend, egyhamar nem teheti a lábát Erdély szent földjére! (Hogy 1986 tavasza után
csak 1989 végén merészkedjék ezt megtenni.) Mit kapott volna…
‒ A dózecsecsincs van még?!
Hogy tudhattak volna ők bármit is: kendről?!
…Szemrevételezte kendöt (a 2014-es falunapi könyvbemutatón), majd szó nélkül távozott.
Anélkül, hogy ráköszönt volna. Szerencsére másnak csak elkotyogta, mit keresett itt. Ott, a
könyvbemutatón a tegnapi iskolaszolga.
Berendelték Kürtösre a kisiratosi magyar tanoda két takarítónőjét is. Kerékpárral hajtottak
át. A szekusok faggatták őket, de nem tudtak semmit (kendről, illetve a könyvről).
Szöröncsére! Az eredeti román komonizmus kürtösi politikai csendőrei ‒ jutalmul ‒
hazavitték őket takszijukkal Kisiratosra.
Hogy kutyagolhassanak vissza Kürtösre a bicajukért.
‒ Ű vót az?
Ű; ki, ha nem.
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Nem a könyvre; kendre volt kíváncsi.
A „könyv”…
Az élet.
Életünk.
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Szabadon, igazat, édösanyanyelvedön
Szabadon, az igazat – a magunk nyelvén… (Szabad, igaz, magyar?)
Mondanám, ha nem piszkították volna be (egyebek közt) a szabadosság hívei a szabad
szót. „Szabad”, ráadásul „demokrata” is… (Akiknek a másik mássága… nem másság.)
Magyar írás? Mondhatni. Kiváltképp! Magyar. Ha egyáltalán írás.
Nem szólva arról, hogy igaz-é? Az igazság! (Mondj igazat… ‒ elevenen nyuvasztanak.)
(Hogy jártak evvel a magyar husziták, lásd A KUTYAKÁNTOR című kisregényünkben.) I
nélküliként: gazság(szolgáltatás) – emlegették ’56-os hőseim. (Leírtuk a KAZALban.)
Szabad szólás, sajtó- és szólásszabad… Hogy a csudába nё! Pláne nem Szabad Nép, sem
abból lett Népszabadság. (Sem a szabadsághoz, sem a néphez nem volt köze egyiknek sem.)
…Akiknek hogy jutott volna eszükbe 1999-ben (tehát a magát akkor már nemzetinek
nevező, az előbb emlegetett társulat által nyilván náci számba vett kormányzat idején) a
kortárs magyar irodalmat fölmutatni igyekvő frankfurti könyvvásárra kiutaztatni
nemzedékünk legjobb regényíróját, Gion Nándort. (Sütő is csak a mellesleg jelen lévők közt
szerepelve az előtérben kapott helyet.)
Kik szerint…
Mindjárt NEM-mel kezdeni! Hol itt az IGEN? Mert a Hitel szerkesztője erre kérdezett rá.
Miként vallasz írásról, mit emelsz magad elé, írás és hétszentség!... (Hét szentség? Több,
kevesebb.)
Többször megírtuk. Elmondtuk. Újrafogalmazni? Miért ne. Mert rájöhetsz: 7 (?) avagy 10
(?) évente, 20 (?) esztendőként… változik a válaszod. Mert változol te magad is. Körötted a
világ. Mi több, az írás szintúgy. A magyar nem különben.
Nyelvünket aközben a tankönyvírók is igyekeznek tovább rontani. Példának okáért az
egyik 8-os „magyar” föladatlap keresztrejtvénye ekként került papírra:
„…Móricz Zsigmond
Across: 1-14
Down: 1-12…”
Nem az angol(-szász) általános iskola VIII. osztályosaihoz fordulnak így az angol(szász)
tankönyvíró szakértők, nem, a mieink.
A magyar szülő mindenesetre többnyire nem érti, legföljebb gyanítja, mert gondolkodni
azért megtanult: nyilván vízszintes, függőleges… A megoldásból kiderül, jól sejtetted! Hogy
aztán a világháló – anyanyelvünk janicsárjai szerint online ‒ igazolja gyanúnkat, valóban,
vízszint, függő… Nevelik gyermekeinket az új, zavaros világnyelvre. Újirodalmunk mívelői?
Nem különben. Hogy őket rakják tankönyveinkben egy sor klasszikusunk helyére. Ásatagok,
elavultak, legföljebb átírva, modernizálva, gagyisítva (újmagyarul: trendbe vágva) tehetők
gyermek, ifjú és fölnőtt (sőt, nyeglén szólva nyugger) olvasóink kezébe! Szerintük. A tiszta
forrásról megfeledkezve. Mert a mai gyermek szókincse már oly szegényes, hogy Jókait sem
érti? (Meg is buktunk a 2016-os Pisa-fölmérésen.)
Hitted volna, hogy a XXI. század első tizedeiben egyre többen vetemednek a legjava magyar
írás mocskolására? Mást ne mondjunk: „Petőfi jakobinus, némi szoci beütéssel”. A Hét
krajcár: „sikeres giccs”. A János vitéz: „sok erő, kevés ész. Ez Rambo világa”. Kukoricza
Jancsihoz hasonló megítélés jár az „izompacsirta, farkastaposó, malomkő-hajigáló”,
muszklimiska Toldi Miklósnak. Katona Bánk bánja, Jókai regényei elavultak, a fiatalok nem
értik, ki kell dobni! (Jókaira mit nem mondanak: túl sok latin szót használ, nem értik
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gyermekeink! Azok, akiket ma gondolkodás helyett kreativitásra nevelnek? Mert egy kicsit
törtük a fejünk: latinul mi sem tudtunk, de az érthetetlen idegen szavak szövegkörnyezetükben
érthetővé váltak… Ehhez kell „kreativitás”, nem? – kérdé szerzőnk oldalbordája, a világ
egyik legjobb magyartanára, aki azt is megjegyzi: az a baj, hogy ezek az írók hazaszeretetre
nevelnek?) Mikszáth művei, Gárdonyi Egri csillagokja legföljebb megkurtítva-átírva… Hogy
más szakértő szegény Arany Jánost posztmodern költőnek tartsa. A Légy jó mindhalálig meg
a többi hasonló művek „nem gyerekek kezébe valók”. Következő szakemberünk mibe nem
vágja (fejszéje helyett) a fejét: csöndes antiszemitát farag Móricz Zsigmondból; ahogy más
írástudatlan daktorok meg Csoóri Sándorra fogják a zsidóellenesség aljas vádját. Az Egy
mondat a zsarnokságról és a Szekszárd felé költőjét lekommunistázzák, s az Anyám könnyű
álmot ígér, meg az Engedjétek hozzám jönni a szavakat szerzője is megkapja a magáét a
hozzánemértés címeres szamaraitól. Baloldali tökéletlenje meg lenácizza Wass Albertot…
Más (igen futtatott) kelekótya meg tuktuk zenére taníttatná a magyar irodalomtörténetet,
diákjaink tuktukra járnák Balassit, Petőfit, Adyt. Hogy aztán: „Míg mások írnak a templomról
és az iskoláról, én írok a kocsmáról”, zeng az új, csapszéki latrinaköltő (kire másra, Remenyik
Sándorra utalván altájiságával); az erdélyiség – „franciás” műveltséggel transzilvanizmus ‒
(Sütővel bezárólag, mivel Sütő után már nem él ez a szellem?) túlhaladott, nyilván mert „A
közösségi eszmék eléggé megbuktak”, Ady viszont, legalábbis (ahogy „költő”-tök fogalmaz:)
„Bandi izgága fasza” nem biztos.
Jobbról, balról mennyi balfék!
A művészetben, szerintük, az a hivatásos, aki megtalálja az utat a hőn vágyott
pénzcsaphoz. A piaci kofák sem gondolhatták másképp: Csontváry hogy lehetne tehetséges?!
„Napút festő”… Műkedvelő, aki éhen hal?... Illetőnk legközelebb így panaszkodik: „Oda
jutottunk, hogy ha ma írsz egy verset, amiben bevallod az őszinte vágyadat, hogy meg akarsz
dugni egy nőt, akkor te szexista vagy.” Mondhatni: költészet a köbön!
Lassan az irodalom is odajut, ahova a Hollywood-i futószalagról kikerülő moziüzleti
termékek New York-i úrinői: úgy beszélnek, mint száz évvel ezelőtt a nyilvánosházak finom
bárcásai, avagy a sarkon ácsorgó repedtsarkúak. Ha pedig ez ellenedre van,
leromantikusoznak! Ahogy „romantikus” megjelölést kap ma már minden olyan mozidarab,
amelyben nem patakzik a vér, nem erőszakolnak meg senkit, s nem tahó módra csevegnek a
hősök. Nem haladsz a korral? (Nem, nem.) (Így nem.) (Amúgy: igen, igen.)
E hang minősítése nem a mi dolgunk. Akiké lenne, többnyire hallgatnak. Jobb esetben.
Rosszabb esetben bólogatnak. Mert hát… haladni kell a korral? Ezzel? Mintha nem korról,
hanem tartásról lenne szó.
Nyilván a bosszúszomjas, kíméletlen, kegyetlen Lúdas Matyi is elvetendő, hisz ráadásul ki
hallott ma már lúdról (meg Matyiról, mikor manapság akár Mateusz is bevéshető a magyar
anyakönyvbe) – amikor a libagágogást sem ismeri föl a zömmel már városi gyermek. (Már ha
városhoz – aszfaltunkhoz ‒ illik még a gyermek.) Meg… mi az, hogy Isten áldd meg a
magyart! Amikor sem Isten, sem magyar, áldás így mire föl kellene…
Ráadásul egyre több kutatónk – köztük nyilván jó néhányan a Széchenyi István által majd
kétszáz éve a magyar nyelv és magyar irodalom védelmére emelt Magyar Tudós Társaság
utódszervezetének a tagjaként – tanulmányait a tudomány legújabb világnyelvén, az angolon
fogalmazza. A beláthatatlan távlatra előkészítve bizonyos „magyar” (nyelvű) tanszékeken
csakis ánglusul doktorálhatnak a nebulók… Kitűnő versmondó általános iskolás diák azért
nem jut tovább az országos szavalóverseny tanodai selejtezőjéről, mert tanára szerint – jó, jó,
szépen mondta, de ‒ Sík Sándor elavult, költeményével reménytelen eljutni a döntőig.
Középiskolásunk meg azt a lehetetlen föladatot kapja, hogy bár tanárától még nem hallott
Cervantesról és Don Quijotéjáról, elemzésében hasonlítsa össze két tánczenekar szarról,
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kábításról szóló elkeseredett dalát a Beszterce ostroma Pongrácz grófjának donkihótsága
kapcsán.
Mondhatni: kampec, dolóresz!
Efféle szakértőktől szaglik az irodalomtudomány.
Amikor, szerintük, a NEM szót is ki kéne tiltani. Csak az IGEN! A pozitív beállítódás…
Gondolkodni, egyensúlyt keresni, jót, rosszat mérlegre téve dönteni… Minek?! Mire jó az.
(Amikor all right minden.)
Az amerikai kacaj. Jesz, jesz … Minden nagyon szép, minden nagyon jó! Sőt, hepi!
…Csak hát az efféléből – a hazug happy életérzésből ‒ nem kérünk.
Ismerjük. Hogy egyesek szobrot akarjanak állítani I. Ferenc József császárnak‒királynak...
Annak, aki azzal kezdte közszereplését, hogy vérbe fujtotta szabadságharcunkat, s bevégezte
a világ vérbe, hazánk könnybe, gyászba borításában való hathatós közreműködéssel s a
földarabolásával végző hóhér kezére adással. Róla írj regét, dicshimnuszt, s te leszel az új
Nobel-díjas! Ha pedig magyar íróként soha egy büdös szót le nem írsz, amiből kiderül, hogy
„Romániában” magyarok is vannak, akár a Nagyromán Irodalmi Díjat is elnyerheted.
Igen, hogy el ne feledjük, a dinamit atyamesterének a díja.
2016-ban a stockholmi atyák (és anyák?) Bob Dylant találták a legkiemelkedőbb költőnek
a világon. Kb. úgy viselkedtek, mintha nekünk kedvező esetben mondjuk az Akácos út
dalszövegírójának ítélik egykoron eme nagydíjat. (Persze máig vitáznak az érdekeltek, ki is a
magyar világban közkedvelt népies műdal szerzője.) Már ha a világot fölrobbantani tudó
dinamit föltalálója és hasznosítója helyett ‒ mondjuk ‒ a mi gyufagyáros Irinyink szedte volna
úgy meg magát, mint Alfréd bácsi, s a világ bankjait, fegyvergyárait s további (bombaerős)
világcégeit magyar tőkések birtokolnák. Pedig ahhoz, hogy Nobel-díjat kapjon példának
okáért Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Ady Endre,
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, József Attila, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Tamási Áron,
Sinka István, Örkény István, Márai Sándor, Wass Albert, Sütő András, Gion Nándor…, még
nem kellene magyar díjgyám csapat! Csak érteni kéne…
És akkor a szép, az irodalmi alkotás szépsége! Szépirodalmunkban, szépíróinknál. Miközben
– fogalmaztunk 20 magyar esztendeje a tokaji írótáborban: RÚTIRODALOM DANDÁRJÁN
‒ gyakran mást sem látsz, mint… sületlenséget. Süketelést, hogy pl. minek a katarzis (ami
helyett ma egyre általánosabb a csimbumcirkuszi hangütés). Nyakatekerést. Szürke szürkén
szürkülését. Erkölcsi nevelés… Az kéne ezeknek, nem az üveges tót hanyatt esése. „Erkölcs”,
van olyan?
‒ Te beszélsz? Minden második szavad káromkodás…
Mármint előfordul, hogy hőseim egyike, másika valóban így beszél. Nem moshatom
tisztára a szájukat. (Való, kicsikét későn szoktam rá a fogkefe használatára.) De kötőszóként,
saját nyelvembe illesztve, hogy fordulna elő.
Aztán hogy tiszta… TISZTA BETŰ – amire törekedtünk. Igen, mert mit tehettünk?
Valamiképp ki kellett mutatnunk a fogunk fehérét.
Szabadon, az igazat. Röviden tán így lehet. Igen kurtán elintézve.
Szabadon…
Igazat?
Szépet?... Nyelvileg? Szellemét illetően.
Az igaz a legszebb.
Hazád, fajtád, néped, szülőfölded… szolgálni.
Szolgálni? Mondottuk már máshol, emlegettük többször (pl. LÖNNI VAGY NEM
LÖNNI): az Országos Levéltárban megkérdezték, ki kért föl a nemzeti közgyűjtemény iratosi
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vonatkozású iratainak a kutatására. Mit nem mertünk odaróni a kérdőívre… a kádári
hazugságvilág javán, az 1970-es években: az erdélyi falu népe! Hogy várta volna tőlem
Kisiratos és az aradi‒csanádi magyar parasztvilág, hogy regényben és falurajzban mutassam
föl! De én olybá vettem. Föltehetőleg… a legjava írók, költők, tudósok szellemében,
valamennyi ősöm és testvérem minden kínján‒örömén épülve juthattam erre a szent
meggyőződésre. Miközben akkoriban még megkérdezték az útlevélkérőtől, mikor, miért
távoztak rokonaid az adott országba; csak gondoltam, leírni még nem mertem, hogy a haza
hagyta el őket, nem ők a hont.
Mély, nagyon mély… Mélymagyar szellemed? Igen, valami ilyesmi. Faji értelemben
nyilván hígmagyarként, hisz oláh (s tán török), cseh (avagy lengyel, ki tudja, milyen szláv
/azaz ótót/), (jó messziről) görög fölmenőim is vannak (…lehettek). Hogy a jellegadó
mégis… Azon túl, hogy a műveltség a meghatározó; az a szellemiség, ami rád ragadt a
sokfelől szorongatott aradi, zarándi, békési, csanádi, csongrádi, bihari magyar világban.
Azonosulni… fajtáddal. Sőt, a hőseiddel. Hogy ha Áchimról írsz, a bőrébe bújj (A
KAPORSZAKÁLLÚ NÁDVÁGÓ) – ahogy ha Zsilinszky Endre drámáját próbáltam volna
megírni (az 1911-es Áchim L. Andrással és az 1944-es Bajcsy-Zsilinszky Endrével egyaránt
azonosulni tudtam, s terveztem, hogy az utóbbiról is regét kerítek), hasonlóképp járjak. Ha a
szerémi huszita Szentírás-fordítók küzdelméről szólj, hát Husz János követőjévé válj (A
KUTYAKÁNTOR). Az aradi‒csanádi parasztvilágról, magad is csizmát húzz (MAGYAR
KRISZTUS). A háromszéki kommunistaellenes szegénylegények történetét álmodd újra,
Pusztaiék társává légy (HADAK ÚTTYIK). A török idők Körös-közének népéletébe merülve
kivel, ha nem a furfangos bihari pogányugrasztó Csavarga Miskával vállalj közösséget
(ESZTERBERKE). A Fekete-Körös-völgy XX. századi magyaröléseiről regélj, hétmérföldes
csizmában lépegetés helyett üldözöttől üldözöttig kússz, hogy ‒ átölelve őket ‒ érezd a
szívverésüket (FEKETE-ZARÁND)… Könyvről könyvre, testvértől testvérig.
Nem kívülről, belülről. Nem általában, nagyon is kézzelfoghatóan. Nem függetlenül
(mindentől), nagyon is elkötelezetten (értük). Nem lapítva, nagyon is kiállva. Nem, nem. Igen,
igen. (Már megint…)
Értük. Velük. Általuk.
Körmendi Lajos mondta, próteuszi alkat volnék. Lehet. Hogy hol itt, hol ott, hol ilyen, hol
amolyan alakban tűnjek föl, bukjak elő. Magam is meglepve? Rejtekezve. Majd
előpenderülve.
Szóval: NEMmel kezdted, hogy folytasd az IGENnel? Nyilván kár, ha hivatkozhatsz is
Petőfire (aki mivel nem kezdi: „Ne fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetésihez! / Nagy
munkát vállal az magára, / Ki most kezébe lantot vesz. / Ha nem tudsz mást, mint eldalolni /
Saját fájdalmad s örömed: / Nincs rád szüksége a világnak, / S azért a szent fát félretedd.”).
Mindamellett… 2016 végén, 2017 elején így áll össze bennem. A NEM indít szólásra. Dühít
föl.
Szabadon, igazat. Csakis az igazat! Minél pontosabban. Ha (kényszerből) homályosan is
(mint 1970-es évekbeli kisregéidben /ÁRVA IMA/).
Néha majdnem lehetetlen.
Fajtám szószólója? Szólni, helyette is. Ha kéri, ha nem. („…s gyalog indulok el / nem
számítva arra / hogy valaki fölvesz” – fogalmaztam kocsiállító koromban, az útpadkán, l.
UGATOLÓ/.) (Fogalmazhatok ma is.)
No és akkor – néha legfőként – a világ fölfedezése! A magad számára. Meg mindazoknak,
akik veled tartanak. Akik kíváncsiak… mindamellett elsősorban a magyar világra. A Kárpátmedencei „Eurorégióra”, minden talpalatnyi magyarlakta tájra, kicsi magyar szállásra… A
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magyar tömb körüli szigetvilágunkra. Ahogy tettük, míg bírtuk, a VAGABUNDKORZÓn.
Elindulva a csabai Alvégi Fő uccai Kastélyi-sánc mellyékéről ‒ A CSABAI SZAJNÁN ‒
előbb a kis-, majd a nagytáj föltérképezésére, egyre táguló körben, eljutva az Óperenciás
tengeren túlra, a világ végére, honnan már lógathattad a lábad… valóban a semmibe. Mert
azon túl, hol mi vagyunk, hogy lenne bármi. (Hogyne, az ismeretvágy, a fölfedezőkedv.)
Ahogy minden nép fia veszi. A világ közepének érezvén azt a szent helyet. Ahol állsz.
Ahova tartozol. Ahol a legmélyebbek a gyökereid.
Ars poética? Inkább csak… vallomásféle. Költésről. A költés eredőjéről. Irányáról.
Értelméről. Ha beszélybe – mit ad Isten, mesébe, regébe, színjátékba, széptanulmányba –
fordul is gyakran (ma már kizárólag) az írhatnék.
Hogy ha (mint Domokos Mátyás emlegeti, akár) istenkísértés is: maga a nép szólaljon meg.
No meg a nemzet. És az osztály?! Azt hol hagyod. A szegény ember. Az elesett, a
kisemmizett, az elnyomott. Könnyű a győztesek között boldogulni.
Ördögh Szilveszter vette észre, hogy a magunk fajta – úgymint Simonyi Imre és
szerénységünk (meg nyilván jó néhány hasonszőrű rosszcsont) ‒, „ha rosszabb, akkor is jobb”
alapon… vállalja a nehezebbet. Pl. otthon marad, szülőföldjén, miközben máshol szabadon
élhetne…
Igen, általad. Tolladból (téntádból) ‒ számítógépedből ‒ gyüvet. De nem magad.
Szabadon mondhasd az igazat. A saját nyelveden.
Mely nyelv… nem kitalált! Nem afféle, amit csak te értesz (meg még esetleg pár hozzád
idomulni kész vájtfülű). Hogy aztán – igen nagyot tévedve (szántszándékkal félrevezetve
bennünket?) ‒ nyelvzseninek állítsanak be. Anyanyelved lehetőleg minél tágabb – mélyebb –
világából merítve. Régi magyar nyelvünkből, nyelvjárásainkból, meg akár a mái
utcanyelvből… Ha van, a saját tájanyanyelvedből. Édösanyádébul.
‒ Ugye, te nagyon szereted a szabadságot? – állította kérdésével a csonka-aradi puszta
tanyavilágában magányosan élő, hat elemit végzett unokanagynéném, amikor (még a hatvanas
években) épp kiszabadítottam magam áristomaim egyikéből.
Ő tudta.
Mert ismert.
Hallomásból? A családi legendákból? (Mert rólam – sajnos vagy sem – elég hamar
születtek.)
„Az egyik érti, a másik ugatja” – mondotta volt a költő.
Szabadon, az igazat. A magad módján.
A lehetséges összes műfajban. Ahogy adja magát… Körbe-karikába.
Szabadon.
Semmibe véve a Simonffy András által emlegetett nemiszerv-névennevezés bűvkörében
tévelygők zöngeményeit. Hogy annál keményebben nevezd meg a nevét… a néven
nevezendőknek. De szórakozásból, kötőszóként, úri huncfutságból…? Minek.
…Persze koronként másként fogalmaztam. (…volna.) Mikor mi lebegett előttem. Szent,
avagy mégsem annyira szent, de elérendő teljesítményként. Szabadság, szerelem; tisztaság és
féktelen (sőt, végtelen) szabadságvágy; magyarság és édösanyanyelvünk; a magyar világ
koronként s tájhazánként ‒ (földrajzi) széltében-hosszában s (történeti) mélységében ‒;
lázadás (minden aljasság ellen) és alkalmazkodás (hogy egyszer csak a torkukra
forraszthassuk hazug szavukat).
Mikor hogy. De… mintha valóban a szabadság lenne ott mindegyik mögött. Mert anélkül.
Rabságban is. Lelked mélyén rabszolgaként is megmaradhatsz szabad embernek. Nagy
Gáspárnak igen tetszett, amikor a SZÖKŐÉLETben leírtam: ha nyakig pöcébe kényszerítenek
is, belül tiszta maradhatok.
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Rabságban született Örkény Tóték, Csurka Döglött aknák, Sütő Engedjétek hozzám jönni a
szavakat, Gion Latroknak is játszott, Illyés Egy mondat a zsarnokságról (…) című műve.
Például! Többek között. (Mert még mi minden!) Tán nem véletlen, hogy rabságban, idehaza
1945 és 1990 közt több nagy mű íródott, mint a szülőföldtől távol. Hogyne lettek volna ők,
kortársainkként, a példaképeink. Hogy persze ne utánozzuk őket, csak szeressük, s hogy
legyen kihez igazodnunk. Amilyen bátorító volt a felejthetetlen Nagy Imre-költemény (Nagy
Gáspáré), a „nem szabad feledNI” is. Ha Gazsi meri, mi miért húzzuk meg magunk még
mindig…? Gáspár nem volt bátor, csak nem mert félni… Szabadság… És mi? Meddig
tűrünk… Mert valóban elég volt. Több volt a soknál.
Tiszta, szabad, igaz. Le sem merem írni, e hármat negyedikkel megtoldva, hogy… és
magyar. Mert még félre tetszenek érteni. Pedig hát… mi mást jelentene az, hogy elsősorban
magyarok akarunk lenni, s csak azután ilyenek, olyanok. Magyar embernek lenni: legfőként
emberként élni. (Honnét tetszenek ezt is tudni? ) (Miért kellene.)
Rám szóltak, amikor azt találtam írni (a SZÖKŐÉLETben): elsősorban magyar vagyok,
csak azután demokrata s miegyéb! Mire föl az egyébként megalkuvásra hajlamosnak, a
balkáni, fanarióta szellemiségű románsághoz túlzottan igazodónak tartott Markó Béla 2010
táján jusson oda, hogy azt mondja: (a Romániához csapott) Erdélyben „Nem lehet politizálni
demokratikus utat keresve, nincs más út, csakis etnikai alapon” ‒ emlegeti minapi
vallomásában Gálfalvi György.
Naná, majd multikulturálisnak adván ki magunk. (Ahelyett, hogy emberek maradnánk.)
(Mi több, ez esetben még: író… kobozzal, lanttal, táltosdobbal, síppal, dorombbal…)
A magyar úton.
Tovább!
Már ha lehet. Ha van ilyen. Ha nem túl szűk (avagy túlságosan tág). Szóval: ha járható.
Szóval, ha engedik. (…ráeresztenek.)
Albert Camust nemrég, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján emlegették. Hogy rólunk
gondolkodva mire nem jutott: „a végső érték, amelyért élni és harcolni érdemes, az csakis a
szabadság”.
Szabad, igaz, (édösanya)nyelv?... Szabad igaz nyelv. Rútirodalom-mentesen.
Hogy mi rút? Ami hazug. Hamis. Ál. Aljas. Emberhez méltatlan. (Pl. szervüket himbálva
dallni a déli verő sütötte sétatéren.) (Ami Pörfór Manczy meglehetős befogadóképességének
köszönhetően műköltészeti tótágasmutatványnak valóban elmegy.)
És hát (mert – hála Aranynak ‒ a magunk fajtának volt kitől tanulnia): „Ha későn, ha csonkán,
ha senkinek: írjad!”
Másképp hogy lehetne.
Írni, élni.
Árral szemben. Ahhoz kell… annyi minden. Ami: vagy van, vagy nincs.
Igyekszünk!
Ha bírjuk még tüdővel. A folyamatos fujtogatást.
Csak azért is!
Csöndben, csöndesen.
A szürkét azért kerüld…
‒ Hozd a szürkét!
Jó igahúzó barom lehet.
Tátos ló ű (lött légyön) aligha lészön.
(Lovat váltottam ‒ családot, hazát nem.)
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Anyanyelvünk kimeríthetetlen kincsestárához fordulva, meseszövésünk, költői
lehetőségeink végtelenét hasznosítva… Legügyesebbjeinknek tán sikerül eljuttatni népünk
üzenetét a nagyvilágnak.
Szabadon, igazat, édös anyanyelvedön.
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Zaránd-e Zaránd?
Legutóbb (egy éve, itt, Váradon, szintén Zarándról szólván) emlegettük: a világon három
Zaránd nevű helység létezik. Kettő a történelmi Magyarországon (de túl a nevetséghatáron,
azaz nem Kurta-Magyarországon), egy pedig Ázsiában, mégpedig Iránban. Az itthoni két
Zaránd: az egyik a közelben, Várad és Arad közt, Arad megyében, mivel a róla elnevezett
Zaránd vármegye egy részét Arad nyerte, a másik meg a történelmi haza napnyugati végében,
a burgenlandinak gúnyolt Őrvidékhez csapott Mosonban áll máig (kicsit elcsúfított,
megnémetesedett elnevezéssel, Zarándfalu helyett C/Z/urndorfként). Ami a két magyarhoni
Zarándot összekötheti, az a besenyő származás. Meg hogy az egyik német, a másik román lett
jóval e mai szent nap előtt.
Mint emlegettük, míg e pillanatban pár ember vallhatja magát magyarnak aradi
Zarándunkon (kb. ugyanennyi mosonyi Zarándon), a törökjárás előtt színmagyar volt az
Árpádok idejében született Zaránd vármegye eredeti székhelyének lakossága. A török
adórovó kiket nem lelt a gyulai szandzsák Zaránd náhijebéli Zaránd falujában az 1500-as
években: néhány családfő kivételével magyarokat (tudjuk meg Káldi‒Nagy Gyula 1982-ben
Békéscsabán megjelent, a gyulai török vártartomány népességét faluról falura összeíró
deftereket bemutató könyvéből).
1567-ben Zarándon 47 a családok száma, s nem magyar származásra csak néhány név utal.
A Kara család lehet akár magyar, akár török (származású), az Oláh vezetéknév a közeli-távoli
eredetre egyként utalhat, a Dimitre talán a viselője román mivoltára, de a török nyelvű
összeírás készítőjének nemzetiségére is… Hogy a vezetéknevek egyébként így sorjázzanak:
Ábrám, Boldizsár, Garai, Göricsi, Györkös, Királ, Kis, Kovács, Pogán, Szabó, Tánc (aki
amúgy Petre), Vajda, Varga, Zarándi… De például „Mihál Hancsák” török-é, avagy
kutyafejűből lett hunn? Orbán pedig lehet Orbán Mihál és Orbán Kokonda is…
Keresztnévként a Gergöl a tájnyelvre is utalhat, az oláhos Toador (aki amúgy Mészáros) meg
a Petre (ám Nagy) netán a viselője és az összeíró kilétére egyként mutathat. 1579-ben 9-cel
csökken a családfők száma, a vezetéknévbeli ingadozás ellenére a nemzetiségi arány
változatlan marad. (Hogy aztán a század végén jöjjön a falut elsöprő törökkori tatárjárás.)
Hasonló képet mutat a számunkra egyéb okok miatt fontos Nagyiratos, amely a gyulai
szandzsák aradi náhijéjába osztatott. (A középkori Nagyiratos – Borovszky Samu tudomása
szerint ‒ a mai Kisiratos helyén feküdt.) Az első, 1567-es összeírás szerint a faluban 97 család
él – a táj egyik legnépesebb és legtehetősebb helye ez időben Iratos ‒, melyek közül mutatóba
ha kerül nem magyar (ilyen Karagul Boldizsár, vagy esetleg a Tót és az Oláh, vagy épp a
Török nevű). Annál több a tájnyelvi vezeték- és keresztnév, például Verös Dienös, Gergör,
Szakálos, Tomás, Keskön, Elekös… (Hogy egyéb meglepetéssel is kedveskedjék az egykori
török adórovó a Sarusi nevezetű falukutatónak: az 1579-es névsorban szerepel Sáros – Saros?
Sarus? ‒ nevű adózó is.) A legvagyonosabb nagyiratosi jobbágynak pedig 300 juha vala
(amennyi közel-távol máshol alig fordul elő). S kerül (másik) Iratos falu Zaránd náhijéban is.
Azaz… Zaránd… a miénk. A miénk is. Nem történelmi jogon. Csak… Tudnunk kell, kik
vagyunk. Hol élünk. Mi a miénk. Mi, mennyire. Miért. Mire föl!
A magyar Zaránd a múlté. Megyéstül, földváras (Zarándvár nevű) megyeszékhelyestül,
szinte mindenestül. Teljesen mégsem… Mert valami megmaradt belőle. Bennünk.
Csak bennünk?
Az Árpádoktól fogva Makrának, Makra-hegynek, -hegységnek nevezett hegy ma hivatalosan
Zarănd, illetve Munţii Zarăndului, magyarán Zaránd(i)-hegység. A Makra-alja meg, a Makra
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szőlőtermő, jó bort adó délnyugati pereme mint Hegyalja, Arad(i)-hegyalja. Makráról rég
megfeledkezve. (Sőt, egy időre ráfanyalodtunk a Makra-hegy Hegyes-Drócsa álnevére is.)
(„Drócsa-högyajja”… Jó, hogy nem!) Miközben ez a táj tán sosem volt Zaránd vármegyéé.
De legalább megőrizte a szomszéd a mi ősi… (nem tót, nem dák) magyar helynevünket
(mármint a Zarándot). Ahogy még annyi helyen! Szerte a Kárpátok alatt. (Hogy a világhálón
mire ne akadjunk: Makra hegy létezik Pakisztánban, a Himalájában… Magassága 3.885 m. S
már megint: kies Ázsiában.) (Megint egy „színszláv”, „színlatin”, „színgermán”,
„színfinnugor”, színejrópai… helynév!) (Magyar a lelkem, magyar. Szegény, szerencsétlen.)
Vagy mégsem. A szerémségi Tarcal hegyét, amely miszerintünk még Álmos-högye is
lehetett (a jó rómaiaknak, kik e vidék székhelyére, Szerémvárba csábították egynémely
császárukat, Mons Almus), s amely az Árpádok korában a Makra(-alja) mellett az ország
legjobb borát adta, a pogány által elűzött hunok helyére menekülő jó rácok Fruska Gorának
keresztelték. A mieink Zemplénbe, a Tokaj-hegyaljára húzódtak, s teremtettek ott a szerémit
pótló csudás borvilágot – megőrizvén, odatelepítvén a maguk Tarcalját (és szigeti nevű, utóbb
furmintosított borukat). Hogy mi, jámbor utódok csak azt követően jöjjünk rá, mi is az a
„Fruska-gora” (Fruska-hegy?...), hogy a múlt mély kútjába néző, ott kutakodó némely
hölgyek és urak ki nem derítették a magyarnak mondható igazságot. TARCAL! Miről hogy
tudna a rác, meg a horvát telepes. (S így hogy tudna arról, hol él, mire föl?!) (Csak ez a
magyarkodó magyar…) (A ráckodó rác, horvátkodó horvát a bitang életben nem…)
Arad… Több magyarhoni települést is így hívnak (…hívtak), de jeles város Arad a
Szentföldön, sziget a szír partoknál, város Bahreinban… is. Árpád (falu): itt, Biharban ‒ és
város (arameus) Szíriában… Hogy Biharról már ne is beszéljünk. A Várad nevét alapozó vár
szavunk meg iráni, mi több, perzsa eredetű.
„Véletlen”, szokták mondani. Véletlen, hogy Arad, Zaránd, Bihar, Árpád, Vár(ad)… nevű
helységek még véletlen sincsenek Szibériában, Ausztráliában, Afrikában, Amerikában, a
Kárpát-karéjon túli Európában. Ennyi véletlen…
Azaz: mintha e neveket is elültető nép hozott volna ide… műveltséget. Hogyne, Európát
ötvözve Ázsiával. Mert EZ már nem Ázsia, bármennyire küldenének bennünket vissza a
reánk mászó, otthonunkat tőlünk elirigylő környékbeliek.
És ahogy Böjte Csaba mondta a minap: együtt tehetjük boldoggá a Kárpátok között élő
népeket; nem külön-külön. Csakis összefogva! Szeretetben együttműködve.
‒ Jó, hogy nem Jézus Krisztus!
Jó, jó; de.
‒ „A Kárpátok alatt”? Jó hogy nem „Kárpát-medence”! Honnan vettétek, ilyen néven
nevezett földrajzi helyet a világ nem ismer!
A szlovák, a kisorosz (a ruszin talán-tán), a román, a szerb, a horvát, a szlovén, a német
persze hogy nem (már ha valóban nem…)! Mert akkor beismerné, hogy ez a táj… egy,
összefüggő, egységes, sőt, maga az egység! Mi több, egyenesen Nagy-Magyarország. Ha
annak hívjuk, ha nem.
Az hiányzana nekik.
(Mint üveges tótnak a perzsiai – Zarándot szülő – hanyatt esés /a Himalája Makra-högye
alatt valamivel/.)
Miért, nem egy-ugyanaz? Kárpát-medence, történeti Magyarország…
Éppen ez a baj. Az okok oka. Fogytán.
…Zarándi egyházmegye a kálvinisták aradi székhelyű közigazgatási egysége, s itt, a
Maros alsó folyásánál, a „Maros-parti Páris”-ban szerkesztik a mi jó református barátaink a
maguk Zarándi Zarándok című lapjukat… reméljük, még jó sokáig. Ha lehet, örökétig!
Magunk is zarándi zarándokként járjuk a gyönyörű zarándi tájat! E zarándi nép fiaként.
Mely táj…. Mely nép.
165

Nép és táj.
Mert még hogy a környék, e Zaránd, Arad, Csanád, Békés, sőt, Bihar lakta tájék. Tája a
magyar világnak. Nem akármilyen! S ahol szerénységünk született, fölnőtt, nevelkedett,
amihez kötődik (Kígyós, Iratos, Csaba…), épp e valahai vármegyék találkozásánál fekszik.
Hol egymást metszik a megyehatárok. Melyeket hol jobbra, hol balra – le, föl, arrébb, még
tovább – tolták (nagy jó uraink, meg a történelmi körülmények). Nemkülönben török, tatár,
hasburgi, szovjetmuszka, antanti‒kisantanti, atlanti, miegyéb útonállók. Kisiratosunk is vala
egykor Zaránd, majd Csanád, ma pedig Arad vármegyei helység.
‒ Minek mindig a múltat emlegetni?! Miért nem a mával foglalkozol?
Lehet-e a mával úgy foglalkozni, hogy ne tudjuk, honnan jövünk? Mik vagyunk. Kik.
Honnét fújt bennünket ide a szél. Kiket. Minket, s rajtunk kívül. Jutsz-é valamire, ha nem
állsz biztos talajon? Ha a föld… ing alattad.
‒ Mit keresnek ezen az ősi dák földön a hunok? – kérdik, mert elcsodálkoznak, valóban,
minek vannak itt annyian, mit ad Isten a püspökfürdői meg a félixfürdői enyhelyen…
magyarok?
Kérdik, hallani, rendre, egyre hangosabban, a havasalföldi, moldvai, dobrudzsai
szülőhelyükről egy kis nyugati („nyugat-romániai”, magyarán erdélyi) kirándulásra
ideruccanó dákóromán újgazdagok. Mert történelemkönyveikből nem tanulták meg, hogy ez
biza minden, csak nem az ő kizárólagosan birtokolt hazájuk.
Egy hazában több nemzet? Egy házban több család… Ha a kényszer – az idő, a helyzet, a
történelem… ‒ így hozza! Egy házban, egy hazában… többen… Adott esetben egymásnak
idegenek: egy födél alatt.
Ki lehet sajátítani a másikét, el lehet tőle venni, de a megrabolt hogy felejtené…
Míg le nem mond róla magától. Persze, némi biztatásra. Nyomásra. Lökésre. Ütésre.
Világgá zavarást megelőzendő.
Egymást elviselni… Ilyen nehéz? Pedig mintha másképp nem menne. Nem fog…
katolikus‒protestáns ellentéttel sújtott ír‒angol Észak-Íroszágban, baszklakta spanyol- és
franciahoni Baszkföldön, Spanyolországból elkívánkozó Katalóniában, magyar‒román
Erdélyben, török, perzsa, iraki, szíriai „arab” Kurdisztánban, kopt‒arab Egyiptomban,
zsidó‒arab Palesztinában… Ahogy megfér egy födél alatt Finnországban a finn és a svéd,
Észak-Itáliában német és olasz…
Ugyanazt a hazát miért ne tekinthetné több nép is a sajátjának?
Zaránd.
Volt. Van. Lesz.
Már ami.
Annyi, amennyi… belőle.
Belőlünk!
Bennünk.
…No, ez az. Mert nem csak a táj ilyen „vegyes”, mi magunk sem különben.
Asszonyom, született Kállai Gyöngyi, valamennyi munkahelye közül a legjobban a csabai
múzeumban érezte magát. Annak ellenére, hogy egyedül itt vonták kétségbe (hibátlan?)
magyarságát.
‒ Olyan nincs, hogy valakinek az ereiben ne folyjék más vér is, mint magyar! ‒ és
kutatták, keresték (egyen-ketten), fölmenői közt azt az elkerülhetetlen idegen beütést.
A dédszülőkig visszamenően nem került ilyen.
Csabán: csodák csodájára! Mert arrafelé – errefelé… ‒ ez valóban ritka lehet. A Rákócziszabadságharc után, a töröknek‒tatárnak köszönhetően kiürült Békés megyei Csabára a
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hatalmas határt művelni nem elégséges kis számú helyi református magyarság mellé a
földesúr a Felföldről szlovák telepeseket hozatott, akiknek az elszaporodásával a második
világháború utáni visszatelepítésig nemzetiségi túlsúlyú település lett (Tót- vagy Nagy-)
Csaba. A többségre jutó szlovákság mellé románok, németek, zsidók jöttek, a maradék
bennszülött magyarságra pedig az volt jellemző, ami a Fehér családdal történt. A hivatalban
rászóltak a magát reformátusnak állító Bielikre, nem ivott-e többet a kelleténél, hogy
kálvinistának mondja magát. Ami kizárt volt Csabán: a szlovákok kétharmad részt
evangélikusok, harmadrészben katolikusok voltak, református csakis magyar lehetett, aki a
környékbeli településekről keveredhetett oda. Pedig épp fordítva történt: Fehérék átvették a
többségi nyelvet és nevet váltottak, Bielikké tette őket az élet – csak a hitüket őrizték meg.
Mint a legfontosabbat?
(A fehér, szlovák barátainknál biela; személynévként pedig, ők tudják, miért, a mi
Fehérünk nekik Bielik.)
Azaz hogy.
Ne mást, magunkat vegyük példának. Nem magamutogatásként. Nem önmarcangolás
gyanánt. Nem mellünket verve; de nem is szégyenkezve. Csak a tény s való. Ami igaz.
Ami: kit érdekel?
Ha nem érdekel, megérted-é magad? A másikat.
Nyolc dédszülém közül
‒ egy föltehetőleg szláv, mivelhogy Chlotni (Anna) a neve mácsai atyai dédanyámnak
(cseh? talán, de lehet kisorosz is, mert a világhálón ukrán Hlotnira is bukkantam /az
Amerikába kihajózók mellett/, ám valószínűleg lengyel…),
‒ egy minden jel szerint román: apai Kurtucz (Demeter) dédapám Mácsán többé-kevésbé
oláh származású, legalábbis a rokonság román (miközben a családi mendemonda a Rákóczileventék egyikének, az akkoriban kálvinista magyar Mácsára húzódó, „Kuruc”-nak nevezett
/jó kis álnevet használó…/ ükös ősömnek az utódai a rövidesen eloláhosodó faluban
elrománosodtak) (hogy török ős is elképzelhető lehessen),
‒ egy görögöt is a tágan vett nagycsaládba ölelt az élet, ugyanis a Zsótérok, Szögedében,
ahonnan (Zsótér Ágnes) dédanyám is származott, Bálint Sándor szerint hellén eredetűek,
‒ öt pedig (a jelek szerint) magyar vala: anyai ágon Farkas (Ferenc), Zsóri (Viktória),
Gyönge (Veronika), apai részről Sarusi (János), Kakuja (Rozália)…
A Kakuján az ember szinte fönnakad, de makai Kakuja rokonságunk a vélelmezett
(csanádi megyeszékhelyünkön népes) kisorosz egyház helyett a római katolikus egyház híve.
Úgyhogy.
Adtunk nekik…
„Fajmagyar”…
Csiszta magyar.
Ki, ha nem mi!
‒ Ezt sem a Vereckei-hágón fújta be a szél!
Lóháton, szekérbe kapaszkodva kutyagolva, cipekedve, családot, nemzetséget,
népet‒nemzetet hátadon víve.
‒ Miska a jó példa arra, hogy nem a vér, hanem a műveltség dönt!
Ki hová tartozik, mivel azonosul, mit vállal; mondotta volt Arad szabad királyi városban
(szerénységünk könyvbemutatóján a Jelen Házban) a Krisztus utáni III. ezred első éveinek
egyikében – nyugodjék békében! ‒ Kováts Géza történész.
Mit szív magába. Otthon. Csabán, Iratoson, Kígyóson… Aradon, Pesten. Veszprémben,
Debrecenben.
Amit az anyatejjel kapsz!
Vér? „Vér”. ’Vér’.
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Jó vér az enyém, gondolom. Ki tudja, miért.
Tán mert tudom, ki vagyok. Kiknek a mozdulatait, érzéseit, érzelmeit, hitét, szeretetét,
tartását, mindenét örököltem. Hogyne, a nyelvet is.
E táj, e nép szeretetét. A fajtámét.
„A mi fajtánk”? Tudjuk-e, hogy ebben a MI-ben ott a… valamely ősünk szerelmének
(vagy csak gyermeknemzéssé fajuló nemi életének) köszönhetően belénk olvadó, velünk
szomszédos nép fiának‒lányának a tudása, szomorúsága, szerelme, ereje,
óvatossága‒óvatlansága is.
Olvasni nem tudó ifjú irodalmár a minap mivel nem állt elő, valamelyik könyvemről
cikkezvén ‒ leszűrve szűrőjén a leszűrendőket ‒ alaposan félreértette a dolgokat: arra jött rá,
hogy „Sarusi kettős identitású”. Azt hittem, rosszul látok. Honnan tudná – szegény ‒, hogy
sem három, sem öt.
Az egyik testvérem – felénk, Csanádban még testvér a harmad-unokatestvér is, báty a
nagybácsi, öcs a negyedunokaöcs, nénnye a dédanyánk leánytestvére ‒ (hol, hol,
természetesen Iratoson) azzal állt elő, hogy akkor ő román! Román származású… nagyapánk,
illetve dédapánk miatt. Tőle eredően. Mire mi nem jutott eszünkbe: ha ’19-ben nem a
bukuresti király, hanem a cseh légiós állam katonája toppan be hozzánk Aradba‒Csanádba,
csehnek nevezzük ki magunkat? Mert ugye az egyik dédanyánk a jelek szerint szláv vala…
Attól függ? Ki az erősebb? Kitől kaphatunk valamit. Akitől leesik… valami csak-csak?
Csak hát.
E nemzetiségtől, vallási, közéleti (párt-) hovatartozástól, nemtől, (élet)kortól, (történelmi)
korszaktól függetlenül bárhol megjelenhető (haszonelvű, mondjuk ki, végül is PénzIstenHitű)
magatartásra a közelmúlt csonkahoni közélete is ad példát. Szélsőjobboldali, a zsidókat
ócsárló politikus, megtudván, hogy valamelyik őse mózeshitű volt, otthagyott csapot-papot
(korábbi elvet, hitet, szellemiséget) – ha szellem lehet a másik ember oktalan barmolásának
vallása ‒, és átiratkozott abba a másik vallásba‒hitbe‒nemzetiségbe(?). Avagy az a radikális
jobboldali (nemzeti, keresztény, konzervatív) ismerősünk, akit haldokló apja fölvilágosított,
hogy biza ők is a magát választott népnek tartó fajtából valók, nyomban kivette a keresztyén
tanodából a gyermekét, s már íratta is át abba a másikba. Szétrombolva… még hogy mindazt,
ami eddig ő maga volt, de gyermeke, felesége, egész családja… önképét, önazonosságát.
Igen, hogy azonosak legyünk magunkkal. Ne mással, ne egyik részünkkel! (Magamnál
maradva… hol lengyel(?), hol görög, hol román, hol magyar magammal?...) (Kedvem, illetve
a történelmi lehetőséggel élve a helyzet nyújtotta alkalom szerint állva ide, avagy oda…?)
(Hogyne, az erőshöz, a győzteshez, a gazdaghoz!) (Hogy vállalnád a gyöngébbet, a
szegényebbet, az elnyomottat?...) Valamennyit fölvállalva. Hogy egyik dédszülénk se
köphessen bennünket szembe. (…Majd ott, a túlvilágon.)
Még hogy netán lengyel), valószínűleg román, sejthetően görög…(!) is legyen bennünk.
Annyi, amennyi. Kicsi, de. Akár meghatározó is lehet. Akkor még: cigány és zsidó sokadunokatestvérem is van!
Valahol. Mert hogy hol élnek, merre vetette családjukat a sors, nem tudjuk. Csak magát a
tényt s valót. Amiben biza ott az igazság (csírája) is.
Sarusi nagyanyám egyik lánytestvére a félzsidónak mondott Adlerhoz ment feleségül. A
gyermekük apám első-unokatestvére, unokájuk az én másod-unokatestvérem. Hasonló a
helyzet – nemzeti‒nemzetiség‒”faji” vonatkozásban ‒ a másik Sarusi-lánnyal is: a családi
legenda szerint gyűrűs cigány vitte el, bűvölte‒csalta‒csábította magához… A gyűrűs cigány,
regélik, tehetősebb cigány, aki a vásárban ügyeskedik… Arannyal, netán rézzel. Ki tudja? De
hogy – szól a szóbeli hagyomány a nagycsaládban ‒ gyermekeik, félcigány létükre a magunk
fajta módjára bántak el a lánytestvérükre támadó szovjetmuszka vöröskatonákkal
Marosvásárhelyt, ahol a második világháború idején éltek, bizonysága annak, a vér nem válik
168

vízzé. Azaz néhanap a vér is számít. Az a kicsi? Annyi, amennyi… Magyar módra tettek
rendet: agyonverték a családjuk nőtagjaira támadó fölszabadúló muszkakatonákat. (Agyon
verni: nem halálra verni, csak fejbe kólintani…) (…az ismert Csak a fejit, hogy meg ne
sántuljon! nótájára).
Vér, neveltetés… És ha a kettő találkozik?!
Jaj, a piszkosaknak. Annak, ki ránk támad.
NE BÁNTSD A MAGYART.
Persze, az embert.
Mily régi ige.
S hogy belénk ivódott.
Fajmagyarba, mélymagyarba, nagymagyarba. Hígmagyarba? Nagy magyarba?
Kismagyarba? Magyar nyelvű... ebbe, abba?
…Szóval hogy… Tudnod kell, ki vagy. Hol a helyed. Kihez, mihez van közöd. Hogy ne
túlozzunk, jogod. Amihez ragaszkodnod kell (ha élni akarsz).
Múltad (otthonod, szülőfölded, hazád, családod, fajtád, néped) ismerete nélkül hogy
értheted, ki vagy. Miből lettél. Mi az örökséged. Mihez ragaszkodj. Kikkel élsz… egy házban,
hazában. Ha lehet, testvérként. Mert ha már egyszer vértestvéred lett (a szomszéd /netán a
harmadik szomszédból/), miért ne élhetnél békében vele. Hogy jövőd… ne a levegőben
lógjon.
A gyökerek… (Az ember gyökeres állat?) (…ahogy Apáczai Csere János nyomán
Körmendi Lajos gondolta.) A szerves kapcsolódás, kötődés… Amiről meg Makovecz Imre
szokott volt szólni.
‒ Gyökerek nélkül elfúj a szél – inted szerettedet, aki oly bizonytalan szinte mindenben.
Mely gyökerekben nem válogathatsz. Azért sem, mert nem látod őket. Ha utánamész
(leásol jó mélyre) (megvallatod a családot, könyvekben, iratokban bogarászol), valamennyit
földeríthetsz, de ez csak a… fölszín. A közeli múlt. A legfölsőbb gyökerek alatti pár szál
(élet). Mert ott van alatta a többi (ükös ős). Igen mélyen! Amit már nem vehetsz szemügyre.
Kézbe pláne nem kaphatsz. Amiről már csak… maga az élet, az élet nedve árulkodhatna. Ha
tudna!
Óvd azt, ami még a tiéd! Amihez hozzáférsz. Ami… maga az élet. Életünk tere. Helye,
környezete. Ember, táj, hagyomány, lélek, hit, ösztön.
Ahogy elvették a magyarsághoz való tartozás tudatát a moldovai magyaroktól.
Elmagyarosodott románok, a magyar hódítók nyelvét az ősi dák anyanyelvvel keverő nép,
szerintük (a minket kolonizálók szerint) a csángó-magyar. Mivel a nyelvet már elvették vagy
kétszázezertől, a hit sem tart meg… Annak, ami az etelközi hunnivadék (volt valaha).
Táj, ember…
Azt mondják, „Nyugati-Kárpátok”. Mintha nem lennének jóval nyugatabbra további,
valóban nyugati Kárpátok… Például a Kis-Kárpátok, Fehér-Kárpátok… Pozsonyon túl!...
Mert a velünk együtt élő, az évszázadok során kisebbségből többséggé lett barátaink által
Nyugati-Kárpátoknak vett hegység mi más, Erdélyi-középhegység, hozzácsapva a bukaresti
szemmel nézve nyilván nem véletlen napnyugatinak tetsző, amúgy inkább a Dél-Kárpátokhoz
sorolható Ruszka-havast és a Bánsági-hegységet.
„Nyugati-Kárpátok”…
‒ Dévény tájáról tetszik beszélni?
Hogyne. Hógyisne!
„Dévény”; jó, hogy nem „Ady”, „új idők”, „új dalok”…
Érmindszent; az hiányzana!
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Ránk erőszakolnák a maguk tájszemléletét, tájneveit, helységmegnevezéseit…
„Bratyiszlava”, verték volna belénk Pozson helyett; Oradea a mi Váradunk… Noviszád, ugye,
Újvidékről szólván… Ma már Eisenstadtot mond szinte mindenki Kismarton helyett…
Amiről lemondunk, hogyne menne pocsékba.
Utcaneveink! Váradon még hallani a magyar neveket, Aradon alig. A váradi magyar sajtó
gyakran a magyar utcanevet használja, az aradi csak elvétve.
Erre mondta jó félszáz éve Simonyi Imre (Simonyifalváról), hogy ő inkább bihari magyar,
mint aradi?! Ezért?
Simonyi, aki – amúgy, az előbbiekre valamelyest visszatérve – apai ágon Szmola, anyai
részről Annabring vala. Hogy annál jobb magyar legyen.
A lélek az első, nem a test.
Ha ezt Marx (Engels), Lenin (Sztalin), Pol-Pot (…) hallaná!
‒ Az anyag az első, elvtársak, az anyag, nem a szellem!
Pláne lélek. „Lélek”. Mi kifúj… velünk együtt.
Azazhogy: Zaránd. Mi végre?
Ami nincs; hogy legyen.
Legalább három oka van neki.
Nemrég könyvbemutatón kérdeztek rá, miért éppen Zaránd?
Zarándból nézve címmel egykori váradi diák, a belényesi születésű, Aradon élő (84 éves)
Réhon József jelentetett meg kis kötetet arról, miként látja ő, a „zarándi”, a mi kisded
munkásságunkat. A széptanulmányait (a műveltebbek nyelvén: esszéit) tartalmazó „zarándi
füzet” könyvheti veszprémi bemutatásakor hangzott el a kérdés, s elsőre a játék jutott
eszünkbe! Hogy játékból, írói cselvetésként, bujkálásra hajlamos ösztönömre bízva magam
engedtem a csábításnak, s fogadtam el a magam zarándiságát (ahelyett, hogy békésinek,
csanádinak, vagy éppen veszpréminek érezzem, valljam, mondjam magam).
Mert hogy – eszerint ‒ nem csak játékból zarándi a magamfajta. A tény s való (az
igazság)… őrzése (fölmutatása, leleplezése, kitárgyalása) visz erre a lehetetlennek tetsző
vállalkozásra! Hogy kimondjuk, mi a teljes igazság. Hol élünk, kik vagyunk. Hogy jussunk
valamire!
Ráadásul rejtekhelynek sem utolsó a mi képzeletbeli, valóságos Zarándunk!… Melyet rá
lehet teríteni… az egész régi Magyarországra! Mert hogy, mondottuk volt, a Kárpát-medencei
két Zaránd egyike a mai Arad, a másik a minapi Moson vármegyében igyekszik túlélni a
holnapot.
‒ Újabban zarándi vagy? – köszön rád egykomád a szerkesztőség kapujában, mert hogy
híre ment, újabban minek adom ki magam.
Békési, persze, de aztán csanádi; most meg…
Legközelebb?
‒ A perzsa Zarándba nem kívánkozol?
Jó kis bújócska…
Fogjatok meg!
Ha tudtok.
Hol olyan jól el lehet rejtőzni. Beolvadást játszani, kaméleont alakítva átverni akár a
policájt is, mi több, orránál fogva vezetni a (regeellenőr) könyvvizsgálót…
Hogy vennének észre?!
‒ Miska, hiába minden! A fordulataidról, szóhasználatodról, meseszövésedről rád
ismertem…
Ő igen, de a többi.
…Egyszóval: jó hely Zaránd.
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Annak, aki otthon van benne.
Hogy a végére hagyjuk: „Arad megye Románia nyugati határán van, a Partiumban” – adja
tudtul a Wikipédia. Magyarázza annak, aki nem tud róla.
Nem bántani akar az ember, ha szóba hozza: Arad megyét a legnagyobb erdélyi magyar
szervezet nem tekinti a Részek részének. Miközben – független Wiki bácsitól ‒ ha a Partium a
történeti irodalomban szóba kerül, és fölsorolják, mely megyék tartoztak hozzá, Zaránd
mindig ott van. Az RMDSZ erről nem tud?
Aradon járva, magyar közemberekkel beszélve kiderül, mi az oka annak, hogy elfogadják
a bánsági besorolást. Mert Tömösvár közelebb van, mint Várad… És jó a kapcsolat is a két
város között.
Simonyinak ezért volt igaza? Mert hogy ő az Arad megyei – fekete-Körös-part-közeli ‒
Simonyifalván Biharról álmodott.
Arról a Biharról – halkan mondjuk, hogy ne sértsük senki érzékenységét, a magyar
Biharról ‒, amely (ha nem vagyunk észnél) ugyanarra a sorsra juthat, mint a mi Zarándunk.
Csak azért is: „Zaránd”!
„Temesköz”… Mert hogy a Bánság semmi más, Temesköz. Mikor tartozott a Bánát
(Banat) német, szerb, román csúfnevű Temesközhöz a Maros jobb parti Arad, meg Csanád
megye?
…Mire nem jutunk, ha belenézünk múltunk feneketlen kútjába…
Nem gondolod, hogy veszélyes? Veszélyes játékot űzöl: fölforgatod…
Kiforgatod ásóddal az anyaföldből (tolladdal a múltunkon terpeszkedő jelenünkből) … a
férget (a hazugságot). Hogy termőre fordulhasson…
Legyünk szerények: ott újra élet sarjadjon.
‒ Nyugodt lehetsz, sarjad ott nélkülünk is.
Ha igaz.
Olyanoké, akiknek szent ez a föld.
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