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P. Maklári Éva

SZÁZ ÉV MAGÁNY
„Ne hívjad az éjszakát,
amely népeket mozdít ki helyökből”
( Jób könyve)
És akkor a lélek szétszakíttatott,
s az égi mezőkre fölrepült
körbeölelni a darabokra szelt tájat,
elúszott folyók vizébe csobbanni,
holdat rajzolni a völgyek fölé,
hol sötétbe borult kertek álmodoztak,
s gyökerüket vesztve könnyeztek a fák.
Mert akkor elvontattak a hegyek is,
béklyóba verettek ősi szavak,
buzgóságuk vesztették a gólyák,
s a térben tévelygő gondolatok
száz év óta vándorútjuk róják
az emlékek falai közt, értetlenül.
És már bóbiskolnak az ösvények is,
néha tör fel egy-egy zokogás,
megrázkódnak a kiüresedett házak,
távolban fölzeng egy tárogató hangja,
vigaszt adva e reményvesztett nyárnak.

Konrád Sutarski

TRIANON
„Lengyelország: villámsújtotta Krisztus-szobor,
megfeketedő sebeid körül
cirkál a júliusi napfény
s legyek csókolgatják a csontodat újra.
Csoóri Sándor „Senkid, barátod” (1980)
Nemzet Európa szívében
ki száz éve fekszel temetetlen
feldarabolt testeddel
évszázada vérzel szüntelen
esti s reggeli nap pírjában
nyílt sebként tátongsz Európán
ők pedig eltelve méregetnek téged
még mindig nyálukat csorgatják utánad
mint akkor a háborút lezáró végítéletben
melynek legnagyobb áldozata te voltál
Viharokkal tépett magányos cédrus
ki Európát védted századokon át
vad tatárok és oszmánok áradata elől
még ma is zúgnak a harangok délben
bár hangjuk már nem kondít lelkiismeretet
belevész London Párizs hazug zajába
a vörös járványnak is gátat szabtál csonkolt tagjaiddal
midőn Lengyelország tetemén átgázolva akarta
véres uralmát kiterjeszteni az egész földrészre
ám a csoda elmaradt
végtagjaid nem forrtak egybe testeddel
Ma ismét keselyűk gyűlnek köréd
tort ülni hívogatják egymást
ám te száz év elteltével is
erőre kapsz életre kelsz
csodálatos mandarinként

a nemzet szétszórt tagjait magadban egyesíted

a szent keresztet ismét melleden hordod
az ezeréves kultúrát oltalmazod
az iszlámmal a nyugat lelki pusztaságával szemben
Hol vannak igaz barátaid
a láthatáron sötét felhők gyülekeznek
csupán turul kering a sassal fölötted
a messzi Ázsia árnyékával oltalmaz téged
és Csaba királyfi seregét várja a tejúton

Balajthy Ferenc

AMI EGYSZER
ELVESZETT
Mondd, mi fájhat úgy a magyaroknak, mint
Trianon? Mert ez a béke örök háborúságot
Hozott, magjában csírázott az igazságtalanság,
A gyalázat s a kegytől megfosztottság igéje.
Benne szunnyadt a múltnélküliség gyötrelme,
S takarta azt, mint ótvaros var a felhasíthatatlan
Sebet, széttépett és magzatvízébe fúlt álmokat.
Átír és elhomályosít dicsőt, – nagyra becsültet,
Igaz hősit, mindent elborít, mindent befelhősít,
Rátelepedik agyra, testre, gyerekre, szerelemre,
Fojtogatja a repülni vágyó, szabad szellemet.
Mi fájhat, mondd, úgy a magyaroknak, mint
Trianon, – a szél is felsír, az eső is zokog, ha
Érző lelkülettel ebbe sokszorta belegondolok.
Mi fájhat úgy, mint mikor vért, összetartozót
Szakítanak szét. Magára hagynak, elárulnak,
Elszakítják, s így elveszett lesz, s kitántorog
Szülőföldjéről az, aki örökkön-örökké ott élt!
Elátkozott lesz, mint ujjbegyét szúrt királylány
S várja, hogy életre csókolják eljövő korok!

Elveszettet?!? Kaparnánk tíz körömmel össze,
Hogy ablakunkat földöntúli fény fürössze!
Az eltékozolt, kóbor lélek mind haza találjon!
S ami eddig nagyon fájt, soha többé ne fájjon!
Hogyan találjuk meg az elveszettet egyszer?
Mi miénk volt, mert sokszor felhörög, felnyög
Is, miénk volt minden megküzdött cseppje és
Dirib-darabja, nékünk szülte Isteni Mindenség!
Szőke mezők, dombok, patakok, fák borostyán
Koszorúja, a kanyargó földutak, s templomok
Hűsítő hajója, erdő-kertek reszkető susogása,
Tavak habján a hófehér, bús angyalok tánca.
Ugató tanyák, bányákba elrejtett aranyrudak,
Csilingelő szőlőfürtök, csodaszarvas taposta
Utak, nyíllal vett, vérvirággal ékített göröngyök,
Szénszemű hegyek –, gyógyító kristályú kutak.
Miénk volt az –, ami mind velünk történt meg.
Nem lehet múltnélküli az ember, ha jobb jövőt
Remélhet! Miénk ez a föld, mit a tatár, a török,
Német, orosz s hány névtelen Isten verése sújtott,
Belénk ívódott, kitörölhetetlen belőlünk a múlt!
S így tudjuk magunkból a kárhozatot kigyónni,
Mi minden jövő nemzedéknek büszkesége lesz!
Mondd, mi fájhat jobban a magyaroknak, mint
Trianon? Ami egyszer elveszett –, mondd hogyan
Szedhetnénk, gyűjthetnénk össze? Míg a folyók,
Mint a testből kiszaggatott kék erek, csak lógnak
A csonka határok szélein, hol végtagok nélkül,
De mégis dobog a szív, izzik az Isten által nekünk
Szült föld, feldereng a reménytelen remény is! Ami
Egyszer elveszett, százszor-ezerszer kell keresni,
Tíz körömmel kikaparni, ésszel kutatni, és szívvel
Akarni! Napi imánknak része így lehet az egység,
A Szent Béke, mit nem kell majd önmagunkból
Kigyónni, s nem kell az ellenünk vétkezők pecsétje!
Mert addig nem lehet elfelejteni semmit sem, míg
Lesznek, akik mindig gondolnak rá –, s tesznek –
Csak akkor találhatjuk meg az egyszer elveszettet!

Mi fájhat úgy –, mint amikor hétrét legörnyed
A papír, ha édes, kis hazánk térképére nézel:
S a folyók, akár a testből kiszaggatott kék erek
Csak lógnak a csonka határok szélein, végtagok
Nélkül a Szív is kínkeservesen dibeg-dobog.
Sújtotta bár a magyart tatároknak, törököknek,
Németnek, oroszoknak s hány névtelen Isten
Verése, mondd, mi fájhat jobban a magyarnak,
Mint Trianon, ez a megemészthetetlen béke?!
Hogyan is rakhatnánk csendesen újra össze,
Mi ezerszáz év kínja, gyötrelme, s gyöngye?
Mert tiéd ez a föld, ha még sokszor felhörög,
Felnyög is, tiéd minden megküzdött darabja,
Minden kiszenvedett cseppje, a Mindenséget
Néked szülő mezők, hegyek, kis patakok, fák
Borostyán koszorúja! Míg magyar szóra nyílik
A szánk, addig mindig beszélnünk kell róla,
Addig nem felejtődhet el Trianon, míg lesznek
Akik gondolnak rá –, nem dobjuk sutba soha!
(Nem lehet soha feledni, a bűnökbe forgatott
Kegyetlen időt, – mert, nem tudjuk kigyónni
Magunkból a kárhozatot, míg csonkaságunk
Sanyarít, és reménytelen még a remény is!)
Mi fájhat, mondd, úgy a magyaroknak, mint
Trianon, hogyan találhatnánk meg az egyszer

Revák István – (Cs. K. T. ) Isidora Duncam – Tus, papír
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Lukácsy József

TRIANON ÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI
KISEBBSÉGI MAGYAR IRODALOM
Napjainkban a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság legnagyobb részének
közös identitástudatát a trianoni tragédia határozza meg. Trianon következményeként
nem csak a történelmi Magyarország állami, területi és nemzeti egysége hullott darabjaira,
de kultúrája és ennek talapzatát képező egységes irodalma is fragmentálódott.
Az önálló szellemi élet megalapozása érdekében az elcsatolt határon túli részekben, a
sajátos természeti, sorstörténeti, néprajzi és mentalitásbeli hagyományok okán kialakultak
a regionális kulturális-művészeti ágazatok, a nemzeti kisebbségi identitást megfogalmazó
irodalmakkal együtt. A határon túli irodalmak nem csak a Trianon okozta fájdalomból
jöttek létre. Ennyi nem lett volna elég.
A lélek óhajtása, az önfenntartó öntudatosság és önismeret igénye, a puszta fizikai
léten túli felemelő, megnemesítő és munkára késztető életeszmény megfogalmazásának
szükségessége. Trianon előtt a távoli tartományok polgárainak irodalmi ízlését elsősorban
a fővárosi, pesti irodalom befolyásolta. Amely már akkor világpolgári allűrjeiben nyegle,
idegen divatokat majmoló, tartalmában pedig sokszor finomkodóan érzéki, olykor ironikus
és kioktató. Ez a soft-dekadencia alkalmatlan volt magasztos célok megfogalmazására és
jogfosztott százezrek szellemi, lelki, érzelmi egyensúlyban tartására. Ezért is volt szükség
egy másfajta irodalomra.
Értelemszerűen a határol túli irodalmak mindegyike nemzeti irodalom, mert olvasóközönségének lelke, az emberi lélek, nem valami karakter nélküli légüres térben leledző
entitás, hanem egyéniségek tartozéka, akik bizonyos alapvető tulajdonságokban azonosak,
éspedig a hazaszeretet, a nemzeti büszkeség, a lokálpatriotizmus és a keresztény istenhit
kategóriáit illetően. Az egyéni, a családi, a nemi, a közösségi és a vallási identitással
egyetemben. Jó esetben ezek miránk is jellemzőek, ezért tartozunk mindnyájan az egységes
magyar nemzethez.
A fenti ismérvek mellett, a határon túli irodalmi művek gyakran értekeznek az emberi
méltóságról, a hivatástudatról, az életcélokról, a mindenkori kötelezettségekről, az erkölcsi
jó, az igazság és a szépség kérdéseiről, mindezt a történelmi múlt és a kapcsolódó tradíciók
értelmezési keretébe ágyazva. Olyan történetek formájában, amelyek átélhetők, elmesélhetők és mindig van eszmei-erkölcsi mondanivalójuk.
A trianoni diktátum hatályba lépése után a kiábrándult és letargiába esett erdélyi
magyarságba Kós Károly a Kiáltó szó című kiáltványával próbált életet lehelni. Ébresztőt
fújt, munkára, helytállásra, az erdélyi önálló intézményrendszer kiépítésére, önszerveződésre szólította fel honfitársait: „Le kell vonnunk a tanulságot, szembe kell néznünk kérlelhetetlenül a rideg valósággal, és nem szabad ámítanunk magunkat. Dolgoznunk kell, ha
élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.”
Erdély szellemi újjáépítéséhez hozzátartozott az önálló irodalmi közélet kialakítása,
egyesületeivel és szervezeteivel együtt, napi- és hetilapok indítása, kiadók alapítása. Az új,
sajátos jegyekkel rendelkező irodalom megszületése érdekében. Ezek közül a legismertebb
az erdélyi gondolat, a transzilvanizmus, amely a természet szépsége mellett mindenkor
egy esztétikai, egy etikai, egy regionális és egy keresztény-európai minőséget jelentett.
Egy pontosan meghatározható mentalitás és világnézet alapján. Olyan irodalmi művekről
beszélünk, amelyeket az erdélyi kisebbségi magyar politika szolgálatába kellett állítani, a
délvidéki, a kárpátaljai és a felvidéki irodalmi kiadványokhoz hasonlóan.
Ezekben az években, évtizedekben a legkiemelkedőbb irodalmi társaság az 1926-ban
Kemény János által életre hívott Helikon Íróközösség, amely létrehozta az Erdélyi Szépmíves
Céh könyvkiadót és az Erdélyi Helikon című folyóiratot. Irodalmi találkozóikon, ahol az
erdélyi közművelődés és politikum kérdéseivel is foglalkoztak, olyan notabilitások vettek
részt, mint Bánffy Miklós, Benedek Elek, Kós Károly, Reményik Sándor, Dsida Jenő vagy
Kuncz Aladár. Szerb Antal a társaság által meghirdetett és elnyert pályázatának köszönhetően írhatta meg a magyar irodalom történetét. Kevésbé ismert a szintén kolozsvári
székhelyű Minerva könyvkiadó és nyomda, de annál népszerűbbek voltak az olyan
irodalmi lapok, mint az Ellenzék és a Pásztortűz.
A második világháború után néhány évvel kialakult a szovjet érdekszféra országaiban
is ismert filléres sarló-kalapácsos szocialista irodalom, az ötéves terveket buzgón teljesítő
termelési regényeivel és költészetével, Nagy István, Szemlér Ferenc, Méliusz József, Létay
Lajos, Salamon Ernő vagy Majtényi Erik és mások közreműködésével. Mindez 1970-ig
tartott, amikor megjelent Sütő András Anyám könnyű álmot ígért című regénye és ezzel egy
új, minőségi időszak vette kezdetét az erdélyi magyar irodalmi életben, olyan szerzőkkel,
mint Farkas Árpád, Magyari Lajos, Bálint Tibor, Szilágyi István, Bodor Ádám, Vári Attila,
Szilágyi Domokos vagy Lászlóffy Aladár. 1990 után egy másik, fölöttébb felemás korszak
kezdődött, sokszor kiábrándító fejleményekkel.
Két évvel a trianoni békeszerződés becikkelyezése előtt, a francia hadsereg közelségének biztonságában, a szerb határőrség 1918 novemberében gyakorlatilag fegyveres
harcok nélkül elfoglalta a Szerémséget, Bács-Bodrog és Torontál megyéket és Baranya nagy
részét. Megtörtént a magyar közigazgatás és államrend felszámolása és megkezdődött a
délvidéki magyarság kisebbségi léte.
Az elcsatolt dél-magyarországi területeken hosszú ideig nem voltak könyvkiadók,
sem irodalmi műhelyek, és nem volt olyan kulturális intézményrendszer, ami az irodalmi
életnek is helyet, az alkotói munkához lehetőséget biztosított volna. Rövid életű irodalmi
folyóiratok mellett hosszú évekig csak három napilap – a Bácskamegyei Napló (később
Napló), az újvidéki Délbácska (később Reggeli Újság) és a nagybecskereki Torontál (később
Híradó) adtak teret az irodalomnak. Néhány almanachhal és kalendáriummal együtt. Itt
mindenképpen meg kell említeni Tomán Sándor és Dr. Slezák Rezső nevét, akik neves
lapszerkesztők és újságírók voltak.
A két világháború között Dél-Bácskában valódi színmű vagy regény csak elvétve

született. A vers, a tárca és a novella voltak az autentikus műfajok. Csuka Zoltán költő, a
délvidéki irodalmi élet egyik mindenese jött rá először, hogy az itteni irodalomnak nem
nemzetek felett álló eszményeket kell hirdetnie, hanem a kisebbségi létben senyvedők
lelki-szellemi és egzisztenciális kérdéseivel kell foglalkoznia. Ezért Revü címmel kulturális
hetilapot indított Újvidéken, hogy lehetőséget adjon a saját nehézségeire megoldást kereső
műveknek és szerzőknek, Kéve címmel délvidéki magyar költők műveiből állított össze
antológiát a szabadkai Képes Vasárnap kiadásában. Ennek melléklete volt a Vasárnapi Írás,
amely utólag önálló irodalmi folyóirattá avanzsált.
A Vasárnapi Írás a délvidéki írók első legfontosabb fóruma, a szépirodalom mellett
a kisebbségi kérdéseket tárgyaló írásoknak is helyet adott. Az újvidéki Reggeli Újság a
Mi irodalmunk címmel terjedelmes irodalmi melléklettel jelent meg. A délvidéki magyar
irodalmi élet legfontosabb, emblematikus folyóirata az irodalomtörténet által is jegyzett
Kalangya volt, amiben Németh László is többször publikált.
Kezdetben mindhárom kiadvány szerkesztője Szenteleky Kornél, a két világháború
közötti délvidéki magyar irodalmi élet elsőszámú szervezője, irányítója és összefogója,
kulcsemberének, Csuka Zoltán költőnek a hathatós közreműködésével. Szenteleky „couleurlocale” elmélete, a kisebbségi kérdéseket felvető és megoldani akaró irodalmi művek
fedőnevéül is szolgált. A több mint egy évtizedig megjelenő Kalangya főszerkesztői Szirmai
Károly, majd a második világháború éveiben és után Herceg János, a kiváló novellista. Az
ideológiai szigor árnyékában és a szocialista realizmus követelményének megfelelően
született meg itt is a szocialista termelési irodalom, amelynek opusai nem hagytak mély
nyomot az olvasóközönségben. Az első kritikai hangok a Híd című folyóiratban jelentek
meg az ötvenes évek végén.
Újvidéken 1957-ben megalakul a Fórum lap- és könyvkiadó, két évvel később a
magyar tanszék. Az 1956-os forradalom hatására Tito Jugoszláviájában érezhető enyhülés
következett be.
A hatvanas évek közepén az Ifjúság című hetilap mellékletet jelentetett meg Symposion
címmel Tolnai Ottó szerkesztésében, amely 1965-ben Új Symposion névvel önálló
folyóirattá alakul. Szerkesztői között találjuk még Bosnyák Istvánt, Bányai Jánost és Gion
Nándort. Itt jelentek meg először Bori Imre irodalomtörténész magyar avantgarde-történeti
tanulmányai. Az Új Symposion irodalmi teljesítményéről ma is megoszlanak a vélemények.
Bizonyos fajta korszerűség és nyelvi frissesség megjelenése kétségtelen. De a túlzott
kozmopolitizmusé és jugoszláviságé is. Ezért mondhatta Herceg János: „Jugoszláviai
magyarok vagyunk, és nem magyarul beszélő jugoszlávok.” De az Új Symposion ma is
mérföldkő és viszonyítási alap a modern magyar irodalomtörténetben.
Az Új Symposion szerzői között találjuk Podolszky Józsefet, Sziveri Jánost, Domonkos
Istvánt, Brasnyó Istvánt, Fenyvesi Ottót, Juhász Erzsébetet – akinek Menekülők című
kisebbségi sorsregénye esemény volt a délvidéki magyar irodalmi közéletben -, Balázs
Attilát, de Sz. Kanyó Ilonát, Tari Istvánt, Dudás Károlyt vagy Bence Lajost is.
Az óhatatlanul megjelenő rendszer- és hatalomkritika itt is megteremte gyümölcsét.
Vicei Károlyt és Sz. Kanyó Ilonát letöltendő börtönbüntetésre ítélték. 1983-ban Sziveri
Jánost, az akkori főszerkesztőt leváltották és a teljes munkatársi gárdát silenciumra kárhoztatták.
A jugoszláviai polgárháború súlyos következményei a magyar kultúrát és irodalmi
életet is végzetesen megviselték, napszámosait pótolhatatlanul megtizedelték. Nemrég
került sor a kanizsai írótáborra, amit régebben Tari István, mostanában az 1937-től létező
HÍD című folyóirat köré csoportosuló fiatal írókból álló HÍD-kör szervez és vezényel le.
Ebben az évben Benedek Miklós „posztapokaliptikus” verseit tartalmazó kötetének volt
a legnagyobb visszhangja. A HÍD-kör irodalmi rendezvényeivel a fiatalságot próbálja
megszólítani. Reménykedjünk. Idén a délvidéki Terék Anna kapta a Csáth Géza díjat, amit
a Pes’fest irodalmi fesztiválon vehetett át.
A kárpátaljai magyarság sorsának alakulása, Kárpát-medencei nemzettársaikhoz
hasonlóan, a XX. század folyamán, leszámítva az első másfél évtizedet, egy hamisítatlan
horrortörténethez hasonlítható. Kétségtelen, hogy 1989 után a rendszerváltásnak becézett,
nyugatról kelet felé irányuló piacbővítés idején kárpátaljai honfitársainknak javult a
legkisebb mértékben a helyzete. Bizonyos területeken pedig kifejezetten romlottak életkörülményeik. Néhány évig még szovjet, ma már ukrán fennhatóság alatt. Ki gondolta volna,
hogy 2019-ben a nyelvtörvény után, az utolsó elnökválasztást követően, a magyar oktatási
és kulturális intézményektől bekérik az anyaországi támogatások dokumentációját, egy
olyan új közigazgatási reform végrehajtása előtt, amely lehetetlenné teszi a jövőben az
érdemi magyar politikai képviseletet. Szlovákiában ezt már két évtizede megtették.
Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros. A valamikori vármegyék. „Túl van az már UngonBergen!” – olvasható a magyar népmesékben. Mennyit mondta apai nagyapám. Ma már
kevesen tudják, hogy mi ennek a szólásmondásnak az eredeti jelentése. A lengyel határ felé
menekülő bujdosó kurucainkra mondták a Rákóczi-szabadságharc bukása után. És ilyenkor
óhatatlanul eszünkbe jut Zrínyi Ilona a munkácsi vár hősi védője, Thököly Imre fejedelem
és kuruc hadvezér, Perényi Zsigmond főispán a szabadságharc vértanúja, de Csortos Gyula
és Fedák Sári is, akik szintén ehhez a gyönyörű tájhoz kötődtek. És persze Papp Mária,
Móricz Zsigmond rokona, akinek testvére, Papp Mihály mesélte el életét az írónak, ez a sors
képezte Móricz Boldog ember című regényének alapját.
Kárpátalja jelentős történelmi, művelődéstörténeti hagyományokkal rendelkezik,
amelyeknek partikuláris jellege megkérdőjelezhetetlen. Néhány irodalomtörténész és
irodalmi műhely szerint, bár évszázadok óta léteztek a régióban jelentős alkotók értékes
irodalmi művekkel, önálló kárpátaljai magyar irodalomról ma sem beszélhetünk. Fölöttébb
érdekes. Pomogáts Béla A magyar irodalom köztársasága című kötetének tanulmányaiban le
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sem írja ezt a tulajdonfőnevet, azaz Kárpátalját. Pedig az Illyés Alapítvány kuratóriumának és
a Magyar Írószövetség egykori elnökeként feltehetően többször megfordult ezen a vidéken,
és jól ismeri a Kárpát-medence és Közép-Európa irodalmát.
Ezen földrajzi-etnikai terület írásbelisége a középkorba nyúlik vissza. Az Ungvár részét
képező Radváncon született Gyöngyösi István (1629-1704) költő, alispán és országgyűlési
követ, e tájakon tevékenykedett Ilosvai Selymes Péter énekmondó, a Toldi Miklósról szóló
monda megverselője, és itt fordította a Bibliát Komjáti Benedek.
A kárpátaljai magyarság kisebbségbe kerülése után is beszélhetünk kárpátaljai magyar
irodalomról. Az 1920-tól 1939-ig tartó Csehszlovák érából kiemelhetjük Tamás Mihály és
Sáfáry László, a szovjet uralom idejéből Balla László és Kovács Vilmos nevét. A hatvanas
évektől kezdve egy fiatalabb nemzedék tagjai alkotnak figyelemre méltó műveket, közülük
Balla D. Károly, Vári Fábián László és Nagy Zoltán Mihály, József Attila-díjban részesültek.
Berneczky Éva Déry-, majd Márai-díjban részesült. A jelentős alkotók sorába tartozik még
Fodor Géza, Füzi Magda vagy Penckhofer János. A Kárpátaljai Írószövetség magyar csoportja
az anyaországi Magyar Írószövetség egyik határon túli csoportját képezi, a többi határon túli
írócsoportokkal együtt. A kárpátaljai magyar írók saját folyóirata az Együtt, mely szerkesztőbizottságának elnöke Vári Fábián László.
A Balla D. Károly által szerkesztett Ung-Party című on-line kiadvány, az irodalom és
irodalomkritika mellett honismeretet, tájkutatást, szociográfia és demográfia rovatokat
tartalmaz. A honismereti terület egyik jelen alkotója Dupka György író, aki az elmúlt években
konferenciánkon többször megfordult. Kárpátalján 2014-ben alapították a Kovács Vilmos
Irodalmi Társaságot, amelynek elnöke Csordás László.
Azt, hogy milyen mértékben beszélhetünk egy kisebbségi irodalomról, mindig a jogfosztottság kiterjedése és a történelmi folyamatok alakulása határozza meg. A hat éve tartó ukránorosz háború kárpátaljai magyar áldozatairól szóló, Meghalni Ukrajnáért című dokumentumfilm bemutatására néhány hete került sor. Az ukrán állam nem engedélyezi a magyar
állampolgárság felvételét a kárpátaljai magyarok számára.
Hogyan született meg 1919 után egy magára maradt nemzeti kisebbség kultúrája, miképp
jöhetett létre a felvidéki magyar kisebbségi irodalom? Úgy, hogy az első nemzedékeknek
oly módon kellett az alapokat lerakniuk, hogy közben többletteljesítményként értékes, kész
műveket is létrehozzanak. Mindezt kétszer, másodszor 1948 után, mindvégig a semmi talaján,
kvázi légüres térben.
Így kerülhetett képbe a Közép-európai gondolkodás és humanista elkötelezettség egyik
kiemelkedő mestere, Fábry Zoltán, a nemzeti sorsregény kiváló megteremtője, Duba Gyula,
vagy a neves irodalomtörténész Turczel Lajos. Olyan szerzők, akiknek írásai magukon
hordják az időtlenség lenyomatát.
A hagyományt a benne levő igazság hitelesíti. Ezt az igazságot mindig a mindennapi
valóság tükrözi. A felvidéki magyar irodalom folyamatos, építkező fejlődését nagyon
megnehezítette, hogy sorsába gyakran beavatkozott a történelem. Így aztán az első, 1919–1938
közötti kisebbségi korszak irodalma a nagy tervek, álmok és elszánások időszaka maradt.
A II. világháború, a Trianont véglegesítő és megszigorító párizsi békeszerződés szétszórta,
vagy elnémította itt is az alkotóerejük teljében lévő írók és költők nemzedékeit. Elhallgatott
az ismert avantgard költő Ferbách Imre, de Földes Sándor is, akinek tehetségét Adyéhoz
hasonlították. A legismertebb autodidakta népi író, Sellyei József tüdőbajban hunyt el.
A történtek kihatással voltak a felvidéki magyarság egészére. A ma is érvényes
Benes-dekrétumok miatt a szellemi foglalkozásúak és értelmiségiek nagy része az anyaországba
távozott. Ez a jelenség is kiterjedt a határon túli magyar régiók egész területére, és a mai napig tart.
A II. világháború után újjászülető irodalomnak van egy ma már furcsa jellegzetessége: a
hagyományonkívüliség. A történelmi, néprajzi és művelődéstörténeti tradíciók hiánya. Dobos
László szerint mindez azzal magyarázható, hogy a megaláztatások, a kiábrándultság időszaka
után egy új, optimista érzés éreztette hatását, amely csak előre nézett és nem a kulturális
örökség meghatározó elemeire. Más vélemények szerint az újrakezdés írói, önmegtagadó
módon, már nem vállalták a tradíciók folytatását. Egri Viktor a neofiták buzgalmával írta
egymás után opusait, amelyeket a Faluszínház és a komáromi Magyar Területek Színháza is
játszott, hagyományőrző értéke azonban ezeknek nemigen volt. Fábry Zoltán ekkor már az
időszerűnek vélt politikai és ideológiai írásaival volt elfoglalva.
Néhány évtized múlva Duba Gyula három hagyományra irányította a közvélemény
figyelmét: az egyetemes magyar irodalomra, a két világháború közötti kiváló felvidéki
magyar prózaírókra – Szabó Béla, Fábry Zoltán vagy Egri Viktor – és a szlovákiai magyar
irodalom erkölcsi- morális értékeire. Már a hatvanas években kezdtek megjelenni a történelmi
szempontból is jelentős, vallomásos nemzetiségi regények: Pl. Dobos László: Messze voltak a
csillagok, vagy Duba Gyula: Szabadesés című regényei.
Talán a fentiek okán írhatta Fábry Zoltán: „Ma hagyomány nélkül élni gyökértelenséget
jelent, elsodródást, megfutamodást és beolvadást. Ma a múlt erkölcse örökké tanít, véd és
biztat.” A már említett és ma is érvényben lévő Benes-dekrétumokról a csak Csehországban
világhírű Vaclav Havel is azt nyilatkozta, hogy nincs szükség a hatályon kívül helyezésükre.
Szlovákiai magyar honfitársaink, ha felveszik a magyar állampolgárságot, azon nyomban
elveszítik a szlovákot. Itt a leggyorsabb az asszimiláció folyamata. Gál Sándor naplóit végigolvasva nyomon követhetjük a felvidéki magyarság folyamatos és elkerülhetetlen felszívódásának fejezeteit. „A jelenünk átfolyik a jövőnkbe, sodorva magával a múlt rossz emlékeit.”nyilatkozta még a kilencvenes évek elején Duray Miklós.
Jelenünk határon túli irodalmában olyan fejlemények tapasztalhatók, amelyek az
anyaországban régen elkezdődtek. Költészet és próza egyaránt egyre kevésbé épül a négy
földrajzi-etnikai régió történelmi és kulturális hagyományaira. Egy jobb híján kortárs vagy
posztmodern utáni irodalomnak nevezett művekről van szó, amelyeknek nincs nemzeti és
erkölcsi mondanivalója olvasói számára.
Inkább élethelyzeteket modellez egy sekélyesen könnyed, sokszor trágár és minimál

nyelvezettel, nem ritkán politikai célzattal. Egyre gyakrabban emeli művészeti rangra az
úgynevezett posztmodern progresszió kulturális mintázatait, úgymint a gender-elmélet, a női
egyenjogúság, a homoszexualitás, az irányított bevándoroltatás, vagy legújabban a klímaváltozás. Hovatovább egy pimf, lopakodó kulturális imperializmus formájában.
De vannak kiváló művek is, mint Vári Fábián László Vásártér című önéletrajzi regénye, mely
egy gyönyörű régimódi történet. ”Hitében erős, erkölcseiben tiszta, szülőföldjéhez ragaszkodó
nemzedékeket találjunk itt a jövőben is.”- fohászkodott a Teremtőhöz Csaba testvér, a gyulafehérvári püspökség ezeréves jubileumának hálaadó miséjén. Kívánjuk, hogy úgy legyen.
Székesfehérváron, 2019 október 6-án, a Határon túli irodalom napjai konferencián
elhangzott előadás szerkesztett változata
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ZENTAI EMLÉK
Három fiatal beszélgetett
a Tisza-partján, a sétányon.
– Ők aztán biztosan nem tudják –
mondta csendesen a barátom.
– Hátha mégis -, és odaléptem.
– Fiúk, hol a hatvanöt tarkón
lőtt magyar ember emlékműve?
– Túl, a híd lábánál, egy kis dombon –
mutattak egyszerre előre,
s indultunk abba az irányba.
Az egyik megszólalt: – Ott lőtték
a nagyapámat a Tiszába
a szerbek.

FOGADKOZÁSOK,
ŐSI ÁLMOK
Egyszer volt… amikor kiegyenesedtünk és két lábra álltunk.
Voltak álmaink. „Mert álmok híján, holt leány a lélek”
(Juhász Gyula)
Azóta járunk így. Azóta így járunk. És azóta kergetjük álmainkat.
Azt, hogy majd szebb, jobb lesz. Várjuk. És reménykedünk. Így könnyű.
Könnyű kérni a Jóistent, hogy szebbnek, jobbnak láthassuk a világot. De hát ez
nem az ő dolga, hanem a mienk. Az enyém, a tied, az övé. Hogy segít, ha megérdemeljük, ha látja az igyekezetet, abban a hívő biztos lehet. Ezt higgyed…
Akkor lesz erőd kiállni a lerongyolódott, feltartott kezűek csoszogó sorából.
Félreállni, vagy a sor elejére: belevágni a forgatókönyvet a „rendező” képébe.
Ez elfogadhatatlan, mi nem szoktunk ilyen forgatókönyv szerint élni. És nem is
fogunk…! Mi a pusztában járók szabadságára vágyunk, amikor láthatjuk hogyan ér
össze a föld az éggel. A véges a végtelennel.
Ahol, és amikor úgy élhetünk, ahogy mi szeretnénk és akarunk. Az ősök, nagyszüleink, szüleink szokásai, tanítása szerint. És kívánságát teljesítve: mutassatok utat,
célt az utánatok jövőknek! Hogyan?
Tanuljatok meg újra kérdezni! Őszintén. Ne legyen álság, félelem már a kérdésben.
Mert akkor – talán – őszinte választ is kaptok.
Friss fogadkozások, jókívánságok, remények. Gondolsz-e arra, hogy amikor
kimondod, bárhol, bárkinek, van-e tartalma, hittel, őszintén mondod-e? Vagy csupán
híg megszokás, frázis? A válaszhoz az önvizsgálat ma a legfontosabb. A kiegyenesedéshez, a két lábon járáshoz. Amikor fölemeled a fejed.
Csak így érdemes. Akkor úgy, ahogy szeretnéd, járhatod a „pusztát” keresztül
kasul. És keresheted a madarak fészekrakó helyét, az almot, fölötted a csodaszarvassal. Szabadságban! Ami úgy él benned, mint a Jóisten. A te Istened, a mi Istenünk.
A tanításával: legyen békesség közöttünk! De meg ne add magad! Azt nem lehet, azt
nem szabad. Nekik pláne, akik a mi szabad „szikünk” helyett a flaszteron járják őrült,
a legszentebbet is gyalázó táncukat. Pusztulást remélő őrjöngésükkel.
Lássák, ha egymás felé fordulunk, mosolygunk egymásra. Az önmagunkban
vetett hit erejével.

KENYÉR ÉS FEGYVER
Hányszor, de hányszor hivatkoztak, hivatkoznak, hivatkozunk az emberiség és az
emberiesség elleni bűntettekre.
Aki tisztában van a fogalmakkal , s aki nem, mindkét eset hallatán, olvasásakor
„megnyomja a gombot”: Egyetértek. Aki vét, bűnt követ el az Ember ellen, ellenünk,
saját maga ellen, elítélni, büntetni, szankcionálni, megsemmisíteni kell –persze nem
fizikai értelemben. Mert az emberiesség, emberiség elleni bűntett , éppen úgy.
Bonyolult ügy.
Először is, mi a különbség a két fogalom és gyakorlat között.
Az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények büntetése viszonylag új keletű
szabályozás. 1945-ben a győztes hatalmaknak nem volt jogi alapja a béke elleni és
háborús bűncselekmények büntetésére, ha egy állam nem ellenséges polgárok ellen,
hanem saját állampolgáraival szemben követte el.
1968-ban a New York-i konvención fogalmazódott meg, hogy az emberiesség
elleni bűntett soha nem évül el, háborús rémtetthez hasonlóan.
Harmincegy évvel később, 1998-ban, 120 állam részvételével rendezett
konferencián elfogadták az ún. római statútumot, ami a népirtás, a háborús bűntettek
mellett, nemzetközi szinten szabályozta az emberiesség elleni bűntettet is. Három
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bíróság alapokmánya szerint az emberiesség elleni bűntettet nem csak a háború idején,
hanem békeidőben is elkövetik.
Manapság nincs nap, nincs híradás, ami ne számolna be az újkori világfelfordulásról, a migrációról, nevezzük menekülésnek, újkori népvándorlásnak, tömeges otthon
-, hazateremtésnek, szociális segítségnyújtásnak, humánus kötelességnek, bárminek.
Aki tisztában van az okokkal, a sötét háttérerők tevékenységével, érdekekkel, a
sátáni és Mammon-i indítékokkal, s aki egyáltalán nincs, az is láthatja naponta, a nap
minden másra hivatott pillanatában a tengeren életveszélyben hánykolódó lélekvesztők
„utasainak”kétségbeesett tekintetét, a halál közelségében vívódó, reményvesztett
emberek arcát. A segítségért könyörgő szemüket… A döbbenetes kérdés bennük: Mi lesz
velünk? Mi vár ránk? Az, ami miatt otthagytuk otthonainkat, szülőhazánkat, szeretteinket, szüleinket? Akár gyerekeinket? Uram…
Minek reményében tették ezt, s keltek erre az útra, ami – egyszer csak megvilágosodik –, nem is az új, boldogabb Életet jelenti számukra, hanem…?
A jobb esetben menekülttábort, magaláztatásokat, cipőpucolást, liftezést, konyhai
munkát, utcaseprést. Vagy a bűnözést, a visszatoloncolás semmihez sem hasonlítható,
halálig tartó fájdalmát. Mindezt a humánum, a szolidaritás szivárványfényében.
Szenvedsz te is!
Bárhogyan, a kérdés elkerülhetetlen, már csak a feltámadó félelmeink miatt is.
Mi lesz belőlük, micsoda gyűlöletek szabadulnak fel idővel? S mibe, micsoda létbe
kényszerülnek bele a jöttek és a befogadó áldozatok?
A válasz csak idő kérdése? És csak az Emberen múlik.
Lehet-e csodálkozni, hogy sokan már a bibliai fordulatot vizionálják? Egyre többen
már az unokáik jövőjéért aggódva élik napjaikat vagy álmodják éjszakai álmaikat?
Álmodjuk. Te is, én is.
Akik ezt előidézték és fönntartják, kérdezem, nem emberiség, emberiesség elleni
bűntettet követnek el? Népirtást, háborús büntettet? Országokat megsemmisítve, földönfutóvá tenni népeket? S akik ezt zászlajukra tűzték, mit cselekszenek? Részesek…?
Nem kell ragozni. Fogalmazza meg mindenki magában a választ. Mert csak erre
van az egyszerű európai embernek lehetősége. Egyelőre.
Talán eljön az az idő, amikor – lehetséges, hogy az utolsó pillanatban – Európa
haláltusája előtt megtalálja önmagát, s megmenti önmagát.
Addig marad az egyre gyengülő remény. S a mi Istenünk segítségével a megvilágosodás: Mit tehetünk mi az európai ember, s mi magyarok?
Ébredjünk rá: most nincs sok fegyverünk s muníciónk. De ami van, az a legféltettebb kincsünk s nehézfegyverünk. A Nyelvünk, ez a világcsodája és a Kultúránk.
Az ébredés az, ha ezt megértettük és megértetjük. És a tetovált elménk és lelkünk
visszanyeri azt a tisztaságát, amit a Jóisten nekünk adott, s ami fölött a Napbaöltözött
Anyánk őrködik. Ha tudunk hozzá imával fordulni.
Sok példa van arra, hogy a történelmi viharainkban, amikor kellett előkerültek a
régi, pincékbe, padlásra rejtett fegyverek. S a szárazon tartott muníció.
Ami ma betű, írás, zene, ennek a Kárpát-hazának az ezer színe. S java…
Fegyverbe, magyar!

AZ ÁLOM
(Páll Lajos emlékére)
„ singgel méricskélő,
mit soha meg nem lát,
boldog Isten, kinek
mutattad a mintát?
(Páll Lajos: Szövik még)
Volt, hogy az irtásos falu, mint a Kebeled patakra gyűlő, szomorkás füzek novemberben,
gyanúsan hallgatott. Pedig az egyetlen, hosszú és nyílegyenes utcáját, a Tanorokot,
amelyről valamikor a falu kapuja nyílt a jó füvet és a drága kenyérgabonát termő
Pünkösdi-mezőre, már rég nem csak a sátorverők, de a jól gazdálkodó családok is lakták.
– A búzaszemen Krisztus képe van – hirdette a jól megtermett tanoroki Venczel
Mihály, akinek magas háza ablakából békésen bukott utcára a boldogtalanul is az
életéért küzdő lámpafény, és kinn égbemarkolón akácfák vigyáztak a csendre.
– Nem tartott az a Venczel gazda még a felső szomszédjától se, aki pedig nemcsak
neves és gyakran felkeresett festő, de elismert költő is volt, hogy az egyszer csak rászól:
– Csupán szép legenda ez, nagy uram! – mondja.
– Ha nem tartott, igaza lett, mert azt is látta a költő-festő Páll Lajos, hogy a szomszéd
avarkulcsos kötöttkapuja tükrén életfáról mosolyognak a csillagok az oda betérőkre.
Aztán a Tanorok menti magas akácfákból híres ember létére ő maga is örökölt. Mert ő
építtetett oda, nem vágatta ki senki azokat se, amelyek az ő bennvalója előtt álltak, így,
ha a tavaszi metszést alulról kezdi is, s fennreked a fán, bizony igaza volt, s ahogy maga
is megvallotta, azzal vigasztalhatta volna magát: onnan messzire lát.
– Különben, hogy odavalónak tűnjék, tartott a jeles tanoroki művész is egy borzasfejű
kutyát kapucsengőnek az udvarán, ha felettük kezdett körözni az éhes héjjamadár,
idegesen elkerrentette magát a gangos, kendermagos kakas, s hogy a család asztaláról
a szűkös-eszméletlenül valamiért nagyon sporlós világban se hiányozzék a finom friss
hús, házi nyulat tenyésztett gondosan és szakszerűen, mint tanár-író barátja az Alszegen.
– Hanem annak az igen látogatott festőművésznek, akit a szomszédai közül – pont az
egykori sátorlakók, többen mesternek tituláltak, a gazda udvarát megfesteni nem kellett
világgá mennie. Csak a Siklódról származó somfája alatt kellett átnéznie, s látta, hogy
szekérrel a malacpiacra tartó Mihály gazdát a tornácfája mellől szemmel hosszan elkíséri
a felesége tekintete, s hogy szerencsével járjon, utána rögtön nem csukja be a nagy kaput.
– De lehettek a szomszéd malacai szép fehér kendősök, ahogy tudálékosan mondtak,
báznaiak, ha az egyenes, hosszú utcán, amelyről egykor a falu kapuja nyílott a Pünkösdi
mezőre, a lovak nyakán a csengő megszólalt, az emberek kezdtek összenézni:
– Venczel Mihály a malacaival.. – mondták, azzal egyet mozdítottak a kalapjukon.
A malac szekereztetés gyakran megesett. A festőnek is feltűnt.
– A van gonddal jár! – így egy áldott napon a kerten túlról. – Eljön majd mindeniknek
a gazdája – mondta biztatóan.
– Van így… – hagyta helybe a tanoroki gazda, s azzal engedte le újra a kilenc malacot
a szekérről, hogy hadd rontsanak , úgy öreg délután azok az anyjuknak, már, ha ilyen
kelletlenek.
A szekér menetre készen az udvaron maradt
Elfértek volna attól a taligától Venczel Mihályék, amíg a vásárra menésre újabb
lehetőség nem kínálkozik, ha másnap reggeliben kintről, mint a szélvihar nem ront be
az asszony:
– Jaj, a malacok – lelkendezett – egy darabig a taligán vannak!
Századokkal azelőtt, ki tudja, hogy annak az irtásos falunak helyén az őserdő mit
suttoghatott. De Venczel gazda azonnal a deszkafeljárót félredobta, a taliga derekába
kialakított rekeszt lezárta, azzal befogott, s amerre tartott, az ülésdeszkán kihúzta magát.
Az utcában, ahonnan egykor a falu kapuja nyílt a csodálatos Pünkösdi mezőre, a
hangnem a reggeli harangszó után egyszerre megváltozott:
– Ilyen, aki nem koldulni megy! – hangoztatták.
A tanoroki Venczel Mihály malacai egy darabig gazdára leltek.
De, amint a malacos gazda a Tanorokban a lovak közé csapott, Páll Lajos világos,
nagy műtermében is az évszázados akácfák oltalmával egy méretes vak rámára vászon
került. A nagy olajfestményre, amely megyei tárlatra készült, még emlékeznek a
Székelyföldön. Azon egy elbűvölt vásári nép veszi körül a taligát, melynek derekában,
egy ügyesen kiképzett deszkarekeszben, nem fehérkendőd báznai, hanem piros, fehér,
zöld, meg kék malacok bújnak össze, szerencsés gazdára várva.
– Igaza, van, te Lajos, a szürrealizmus francia atyjának, aki elől hajóra ülve szökött
meg, közvetlenül az első világháború után a kedvese – mondta volt a tárlatvezető, a
megnyitó után – mert való, hogy a nappaloknál szebbek és hosszabbak is lehetnek az
éjszakák,,,
Azon a megnyitó után a három l-es Páll Lajost átölelték. Mindenki az álomra, a szép
szabadítóra gondolt. Azok is, lesütött szemmel, akiket különben zavarnak a Tanorokban
született csodamalacokon a szivárvány színei.

MIT NEKÜNK…!
Mit nekünk béke, szeretet, hűség, hit, mit megmaradásküzdelem, sorskérdés, létveszélyeztetettség. Járjuk a magunk zsákutcáját, oda-vissza csillogó-villogó kirakatok között.
Hol esőben, hol napsütésben, de mindig sötét szemüveggel az orrunk hegyén.
Igyekszünk peckesen járni, de botladozva és bizonytalanul lépkedünk, mint aki nem
lát annál tovább.
Kifogyunk a szavakból. A fogadkozások, a hitegetések, az ígérgetések kifejezéseiből.
Aztán újra kezdjük. Mindig találunk valamit, amit kívánhatunk, kívánatosnak tartunk
mások számára, amit magunkra húzhatunk, mint komédiás a kosztümjét, és szerepelhetünk a díszleteink között. Ahol elhitetjük magunkkal: mások is hisznek nekünk.
Közönséget képzelünk a színpad, még inkább a manézs köré, de amikor kialszanak
a fények, ott állunk egymagunk – még álmaink is elhagytak, az előző lovas szám piszka
körülöttünk…
Hát hiába a fogadalom? Az eskük? Az áldozat – hiszen én őszinte akartam lenni?
Nincs remény?
Ki súgja meg, hogy van? Már kevéske. De abban higgy. A megbecsülés, az önmegbecsülés, az elfogadás: Becsüld azt, amit szereztél, elértél, vagy amihez a Jóisten hozzásegített. Mindegy.
Illetve egyik sem megy a másik nélkül. Becsüld meg, ismerd fel a kevéske jót, higgy a
szeretetben, abban győzd le a hűtlenséget, a haragot, az irigységet, önzést.
Ne kövess másokat, akik a hála helyett gyűlölnek. Végtag nélkül járják a maguk útját.
Hallgatják a mögöttük suttogók szavait.
Inkább mutass példát: leborulok előtted béke. Hiszen köröttem, köröttünk megőrült
a világ, sátáni eszmékkel mérgezettek járják a szomorú vitustáncukat. De az én életemben
béke van és harmónia. És nyerni fogok. Megmaradok ilyennek. Megmaradunk.
És tudod, ki fog ebben segíteni? Isten. S az istenfia. És az ő anyja. Védelmezőnk.
Becsüld meg, legyen ez számodra parancsolat. Vele magadat, családodat, népedet
véded. Nemzetedet. Nagy, büszke lesz. Te is….
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EMLÉKEZZ!
A Korondi Magyar Unitárius
Egyházközség 450. évfordulóján
Kriza püspök úr tudta, s a Firtos
kútjától ránk csurgó ösvényen
Júlia szépleányt kézenfogva
hozta szent örömnézésre.
A hangok – mondják – elmúlnak, mint az élet.
Az emlékezés nem. Az időbeli, mint az írás,
mely papírsírból feltámad, ha el – vagy
felolvassák.
S e feltámadásban a kudarc és a diadal
„Ember, küzdj és bízva bízzál!”
A küzdelem pedig jelenti számunkra az istenit:
a mulandóság formájában az örökkévalóságot.
És az egyházközség fennállásának
négyszázötvenedik évfordulóján a
Templomból, hol a vallásalapító
püspökkel vallják, hogy szóból van a hit,
költők üzenik az utánuk eljövőknek:
Kemények a szavakból rakott falak,
a magyar mondatokból emelt Templom
áll a Drassó-dombon, hol
zsoltársorokból faragott oszlopok
tartják fernt a mosolygó eget:
a teremtő Lelkek örök mennyei Honát,
hogy rád találhasson a Csend.

SZÉP VOLTÁL …
Szép voltál szavaknak,
cseresznyevirágnak,
holdas tavaszéjben
ezüstzuhatagnak.
Jó voltál kenyérnek,
tüzesedő bornak,
ajkad ívén lobbant,
hajnalozó csóknak.

Szökkenő gyöngy voltál
csikó-patak partján,
ringó eső hunytán
feszülő szivárvány.
Hűvösül a napfény,
tavaszunkból ősz lesz:
riogató fagytól
parázs-öllel védj meg.

László Zsolt

MAJÁLIS A
TEMETŐBEN
Vígadnak a halottak
Csontra feszült fintoruk
másvilági vacokban
sem lesz szebb mint az élőké…
A temetőkert színes
újfent megint illatos
Padon ücsörögnek a
gondnokolt nyugdíjasok –
És mennyi szép koszorú!
És mennyi szép művirág
El nem lopott mécsesek

zümmögik önfeledten
a vigasz – viasz dalát –
„a gyertyák csonkig égtek”
és mint „világpolgár” ma
csak egy feketerigó
lesz huncut kicsi társam…
És itt fönt Ti meg ott lent
öleljetek meg minden
bőrén bűzlő idegent
mert az orgonák lassan
virágaikat vesztik –
Ti kicsi hontalanok
és új hazát kereső
kedves apró koboldok
Nekünk szép álmainkra
szögesdrótot sodortok –
Istenem milyen szép most
kínban is a temető
Az „örök-zöldek” nyernek
megint élhető teret
Vállamra szállt lepkével
visz sírok közt a sétány
Majális a temetőben
Nem zászlós és nem virslis
menetelés a célig –
Minden bogár bezúgja
a kisajátítható
kegyeletteljes csöndet
Temető majálisa
ez annak aki temet –
És magunkra húzhatnánk
élőként az „anyaföldet”
ha lehetne de nem lehet –
„A gyertyák csonkig égtek”
Hazatérőként sem lesz
hétvégi borospincéd
ha eddig itthon voltál…
Csak vagy itt és csak voltál –
megváltott rendszerekben
semmi vagy semmi voltál –
Temetők majálisa
jutott Neked és Nekem
Tenyerünkből mától az
életvonal már test-tárgy
És csak a Teremtő
előtt hajtok térdet –

TÁVLATOK
Látod Fiam?
Egymásba karolnak a hegyek
Medreket húzott az Isten a kék vizeknek
Csillagokat fújt fejünk fölé
az ősi éjszakák szele
Földünkön a völgyek és hágók olyanok mint
vénülő arcon a tanúskodó ráncok…
Látod Fiam?
Honi birodalmunkat
amit a teremtő akarat terít eléd
A napokat
ahol vasbeton tömbökben zajlik az ultramodern
emberi létezés
a körbeérő utakat
és a vadrózsák lakta tereket
Látod?
Ahogy dértől szépül az erdőszéli molyhos tölgy
és jéghártyásan csilingel a tőkén felejtett othello
A vadkacsák totyogását a fagyba dermedő tavon
Láthatod?
Etelét Attilát
Mátyás Királyt
Mathias Rexet
A fényesre köpködött kockaköveket
október viharai után
Lábak nélkül a „széket”
szó és hang nélkül a Csángót
Kárpátok ív nélküli gyönyörét
a négy folyóból talán kettőt…
Talán láthatod
Ahogy kezet csókol a kegyvesztett
a nemzetközi bazárban
és a pódiumra lépő bohócokat
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a kékben verdeső madarakat
és szárnyuk árnyékában
a nagy „megát”
aki pénzt oszt
és észt foszt…
Fiam!
Néha beremeg a kezem
és a térdem sem bírja a lépcsőt
amikor akciós áruval tömött szatyrainkat cipelem
mert a lift is hangulatfüggő –
És a doh a másnapos kaják
szaga ahogy megül minden leplezett sarokban
Kisfiam
ezt talán Te is látod?
A rongyosok hirtelen ébredése
A kukákban matatók éljenzése ha találnak…
Tudod így van ez
Ha nem tudod akkor is –
Etele Attila
Mathias Rex
Mátyás Király
„lófőszékelyek” talp és fő nélkül
Csángók hang nélkül…
Mint a harangok legmívesebbje
szép de belül üres
mert a hang ad szépet a szépnek…
Fiam!
Székesfehérváron járt az ősz
Mivel sosem jártam Párizsban
beköszöntött a szolgáltatók csekkjeivel –
Csak az igazat akartam mondani Neked
ezért a valódit sem mondhattam el…
Tudnod kell hogy itt nem lesz sírhelyed
Saját földünket újra venni kell !
Galaktikus látásmódban szenvedek
Bánt a csillag-sugárzás és a sötét energia
Bánt hogy a „plebsz” vesztett meccseken legel…
Gondolj a Kárpátokra ahogy ölelve nevelt Nekünk medencét
Gondolj a medencére ahol dajkálták Emesét
Gondolj arra hogy a modern „poszt” falra kente arcunkat…
Együtt ültettünk fát
kérgesült törzséről jusson eszedbe majd kezem…
Ez a föld ez a haza
akkor is a miénk ha más másként akarja
és erről nem beszélhetünk senkinek
és halloween kivájt tökjei helyett
nem mutatjuk föl a lókoponyát
Fiam ha látsz
Vezesd tovább világtalan Apádat –

Gál Csaba Sándor

VILLÁMGYÖKEREK
lassan a villámgyökerek
a fény földjébe vágnak
a villámok pillanatai
az örökkévalóságnak
hihetetlen hogy nem hiszed
a mennydörgés beszéd
értelem szól értelemhez
megfejthetetlen mesék
helyett világos üzenet
érkezik hallgat a világ
holnapig tart a dermedtség
kellemes múló zsibbadtság
eljön a vihar vége majd
az igazságos ítélet
villámlás után a szivárvány
ragyogtat zöldet kéket
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Pálfalvi András

Prohászka László

VÖRÖSMARTY

A SZÉKESFEHÉRVÁRI
WATHAY-SZOBOR

a sárkányfogveteményt
Vörösmarty borral öntözi
hátha kiszárad
Szép Ilonka sosemvolt
mosolyú arcáról potyogó
sós könnyeivel öntözi
hátha kiszárad
de hiába
hadd jöjjön a vész
az isten is besegít majd
úgy többre megyünk
ne várjunk hiába
az úr csak hetyegni jár
erre a vidékre
múlatni a fölös időt
ha nincsen más szórakozása
a vén cigány szúette, repedt
nyirettyűn cincog
egér-röhejes nótáját húzza
az örökké utolsót
nem szárad a vetemény
nő az szép dúsra, magasra
szárba szökkent a vetés
gazdag az aratás, a sárkányfog fiai
egymást ölik-marják
Szép Ilonka elapadt könnyei
Vörösmarty szeméből potyognak
a bordal nemes itala ecetes salátalé
a mindennapok kannás kotyvaléka
a dal is csak részeg gajdolás
uborkafa erdőben vigad a betyárhad
duhaj danájuk idehallik
Szép Ilonka arcának sosem volt mosolya
könnyei borba-fagyott gyöngyök
a pohár fenekén

Revák Katalin – Fürj – Tus, papír

Tornyai Gábor

SZELLŐSÉTA
Hallottam lépteid és elrejtőztem.
Féltettem Tőled fügefalevél mögé
Bújtatott meztelen
Magaménak hitt önmagam.
Féltem, hogy újra elveszel tőlem valamit,
Pedig mindig a Tied volt,
Ahogy én sem vagyok magamban magamé.
Aztán szóltál.
Mintha harangzúgásba öltözött
Selyemsusogás lett volna…
Olyan szépen és szépnek hallottam magam.
Csak Te ismerem így a nevem.
És mikor szemlesütve eléd léptem
Csillogott a szemed.
És én csodálkozva néztem, ahogy
Lehullottak leveleim.
Csupasz valómban álltam előtted
Gyermeki bizalommal.
Hittem neked.
És újra kezedbe adtam kezem.
És Veled mentem tovább a hajnali szellőben…

Lux Elek (1883–1941) szobrászművész 1937-ben mintázta meg Wathay Ferenc alkapitány alakját Székesfehérvár számára. Wathayt Nádasdy Ferenc emelte hadnagyságra, majd 1602-ben Székesfehérvárra került
parancsnokhelyettesnek. A vár ostromakor megsebesült és törtök fogságba esett. Csaknem négy esztendeig volt fogoly Budán, Nándorfehérváron és Isztambulban. Rabsága idején Székesfehérvár elestéről könyvet
írt, amelyet színes tollrajzokkal maga illusztrált. 1606-ban fogolycserével szabadult. 1607-ben Győrben
szolgált, majd Csesznek várának kapitánya volt. A rabságban született Énekes könyv 1976-ban hasonmás
kiadásban jelent meg.
A szobrot az egykori Monostor-bástya falának közelében helyezték el, ahol Wathay hajdan török fogságba esett. Lux – historizáló hősi emlék esetében kevéssé szokványos módon – ülő testhelyzetben örökítette meg a híres végvári vitézt. A művész 16–17. századi magyar ruhában, köpenyben, csizmában, két lába
között tartott súlyos szablyájával mintázta meg Wathayt. Pontos minden ábrázolás, a ruházat, fegyver.
Mégsem ez a korhű megjelenítés a legfontosabb. A kétszeres életnagyságú bronzszobron Wathay – nyugodt, ülő helyzete ellenére – összevont bozontos szemöldökével, hatalmas varjúszárnyas bajuszával, szinte
mágikus erőt sugárzó, sőt kifejezetten dinamikus hatást kelt. A művész mesterien jelenítette meg a bátorságot, a harckészséget és a török időkben sokszor tragikus magyar sorsot.
Az alkotás erőteljes megformálása mintha a híres horvát szobrász, Ivan Meštrović világát idézné.
(Valószínűleg nem véletlenül: Lux Elek a fennmaradt feljegyzései szerint, komoly érdeklődéssel foglalkozott a horvát művész munkásságával.) A szobor Krausz Ferenc budapesti öntödéjében került kivitelezésre.
Korabeli fényképen látható, hogy először nyerstéglából készült talapzaton helyezték el, majd ezt – a szoborhoz és a háttérül szolgáló várfalhoz jobban illeszkedő – kváderkövekkel burkolták le.
A posztamensen a következő felirat áll: WATTAY FERENC / VÁRKAPITÁNY. A talapzat oldalfalába
épített mészkő emléktáblán az alábbi idézet olvasható:

WATTAY FERENC
VÁRKAPITÁNY.
A talapzat oldalfalába épített mészkő emléktáblán az alábbi idézet olvasható:
HŐS WATTAY FERENC, HŰ VÁRKAPITÁNY!
NEM TÖRT MEG AZ ARANY, KARD, SEM A PRIBÉK HATALOM.
BRONZ ALAKOD HIRDESSE A MESSZE JÖVŐNEK,
SEM ERŐ, SEM IDŐ SE POGÁNY GYŰLÖLET
NEM FOGHAT KI AZ ERŐS, DERÉK MAGYARORSZÁGON!
BÓDÁS JÁNOS
A fenti sorok írója, Bódás János
református lelkész és költő Pápán
tanult teológiát. 1939. december
1-jén a székesfehérvári egyházközség választotta lelkészül. Itt szolgált 1974-ben történt nyugalomba
vonulásáig.
Az alkotás teljes harmóniával simul környezetébe. „Lux Elek
Wathayja pedig olyan, mintha nem is
’elhelyezték’ volna, egyszerűen csak
ráleltek volna a várfal mentén, amelyet
maga is védett egykor” – dicsérte az
elhelyezést K. Kovalovszky Márta.
A Wathay-szobrot – néhány más
műalkotással együtt – 1938. május
19-én, a város török uralom alóli
felszabadulása napján leplezték
le. A mű kismintája később szerepelt a Szepesi Szövetség 1937-ben a
Nemzeti Szalonban tartott tárlatán
és az 1938. májusban a Műcsarnokban tartott Szent István kiállításon
Ennek a kismintának további sorsa
ismeretlen (Székesfehérváron a
Szent István Király Múzeum gyűjteményében nem található Luxalkotás.)
A város egyik jelképéül szolgáló alkotást 2011–2012-ben teljesen
felújították. A kivitelezést Kocsis
Balázs szobrász-restaurátor végezte.
(A közölt írás részlet Prohászka
László Lux Elek szobrászművész
című, a Napkút Kiadó gondozásában
2020-ban megjelent könyvéből.)
Fotó: Prohászka László
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Prax Levente

Fenyvesi Ottó

SZOC-ART

A RÓMAI ÚTON

1.
VÉLETLEN
Koszigin nehezen jött ki az anyjával, ezzel az utálatos vén szipirtyóval. Az öregasszony rútul elnyomta őt, naponta megverte és elszedte a munkabérét: egyszóval
egészen elviselhetetlenné tette az életét. A hajdani éléskamrában lakott, egy csupasz
villanykörte adta a fényt, a bútorzatot egy asztal és a fekhelyül szolgáló szalmazsák jelentette. Koszigin éveken át át figyelte anyja üzelmeit. Az öregasszony lopott,
csalt, valutával üzérkedett, megkárosította a szovjethatalmat. Ügyes volt, ravasz
volt, kijátszotta éberségünket. Koszigin egyre dühösebb lett.
Egy reggel végül elhatározásra jutott. Felkelt, és elindult a megfelelő hatósági
szervhez, hogy feljelentést tegyen. Kora tavasz volt, olvadásnak indult a jég, újra élni
kezdett a város. Koszigin boldogan haladt elhatározásában, mert tudta, hogy helyesen cselekszik. Éppen egy nagy bérház előtt járt, amikor a feje fölött a harmadik emeleti párkányról levált egy nagy jégcsap, egyenesen a fejére zuhant és agyonütötte.
Az öregasszony pedig tovább károsította a szovjethatalmat, büntetlenül, amíg
csak fel nem fordult.

2.
SZABOTŐRÖK
Szergej Ivanovics és Ivan Szergejevics, ez a két csibész rendre részegen részegen
jártak a kohóba dolgozni. Sőt, még munka közben sem tudtak lemondani a szeszről.
Nem csoda, hogy csak úgy dőlt a kezük alól a selejt, és sehol sem voltak a normától.
Felkerült a nevük a szégyenfalra, de a zsiványok megátalkodtak, mit sem törődtek
vele. Egyre csak tobzódtak, vedeltek.
Egy napon újra holtrészegen mentek munkába. Hatalmas gépek voltak ott, üstök,
tele fortyogó, folyékony vassal, amit érc formájában ont magából a szibériai podzol.
Egy ingatag pallón keltek át éppen az izzó fémtenger fölött, mikor Szergej Ivanovicsot valami végzetszerűség előérzete csapta meg. Megállt a pallón és kihajolt kissé,
hogy szembesüljön a szovjethatalom lángoló motorjával. Ekkor elvesztette az egyensúlyát és előrezuhant, keresztül a korláton. Csak egy pöffenés hallatszott, ahogy felrobbant benne az alkohol, más nyom nem maradt utána. Ivan Szergejvics tanúja
volt az eseményeknek, és mélyen felkavarodott. Nekilódult, hogy mentse magát, de
megbotlott, és szintén leesett. A vas pedig magába fogadta őt is, akárcsak korábban
Szergej Ivanovicsot, és már hiába is keresték volna.
Így nyelte el a két semmirekellőt az iparosítás. Egykori lényük azonban megrontotta, silányította a vasat. Semmi sem sikerült jól, amit abból az üstből öntöttek.
Törtek a szegek, repedtek a sínek, szétestek a gépek, hatalmas károk keletkeztek
szerteszét Minszktől Vlagyivosztokig, és senki sem tudta megmondani, miért. Ebből
a fémből készült Komissarov elvtárs gépkocsijának kardántengelye is. Gyönyörű
autó volt, a GAZ legújabb Pobeda modellje. Sok pénzébe került Komissarov elvtársnak, büszke is volt rá. De az első napon, mikor ezzel ment a munkahelyére dolgozni,
a kardántengely egy kormánymozdulatnál kettétört, az autó megpördült, nekicsapódott egy fának, Komissarov elvtárs pedig szörnyethalt.
Ide vezet a féktelen italozás!

3.
ÖNÁTADÁS

Alekszej Makszimovics Vasziljev elvtárs kiválóan dolgozott. Igazi sztahanovista
volt, a normát 200, 250, néha 400 százalékra is teljesítette. Jókedvűen, mindig lelkesen, mert tiszta szívből szerette a szovjethatalmat. Teljes mértékben öntudatos
munkás volt, minden percében csak a proletariátus jólléte és boldogsága járt a fejében, még álmában. Ha a gyárban járt, már a közeledtére ércesebben csengtek a kalapácsok, élénkebben zúgtak a gépek, mert a holt anyag is átérezte a Vasziljev lelkét
átható eszme nagyszerűségét. Általában véve is emelkedett az üzem termelékenysége, egyetlen dolgozó sem vonhatta ki magát a hatása alól. Rendkívüli személyiségére hamarosan felfigyelt a Párt is. Egy napon sürgöny érkezett: Vasziljevet kitüntették
a Szocialista Munka Hőse érdemrenddel.
Fényes ünnepséget rendeztek a Kremlben, de, bár maga Sztálin elvtárs tűzte a
mellényére az arany ötágú csillagot, Alekszej Makszimovics Vasziljev nem érezte
méltónak magát e nagy megtiszteltetésre. Úgy érezte, még többre is képes a proletariátus szolgálatában. Már minden létező termelési rekordot megdöntött, de továbbiakra vágyott. Tudta jól, hogy nincs határ, ha az ember igazán keményen elszánja magát.
Egyre csak gondolkodott, töprengett, miként hozhatna nagyobb dicsőséget a szovjethatalomnak. Az ünnepség utáni napon nagyon szép este borult a városra. Vasziljev
a Moszkva folyó egyik hídján álldogált, és mindegyre a fejét törve nézte a habokat,
mikor egyszerre megértett valamit. Felemelte a kezét, és két ujját mélyen lenyomta a
torkán. Jólesően a folyóba okádott, hosszasan, mindent kiadott magából, ami csak a
beleiben volt. De ez még mindig nem volt elé. Tovább erőlködött. Hamarosan kifordultak a száján a zsigerei, és azok is elmerültek a habok között. A Kreml egyik ablaka
mögött kigyulladt egy lámpa – talán maga Sztálin elvtárs is figyeli ezt a nagy nekibuzdulást, jutott eszébe Vasziljevnek. Így hát tovább rókázott, az egész testét, minden
egyes porcikáját kizúdította a száján át a némán tovasikló folyóba, nagy véres cafatokban, mígnem már csak az ajkai maradtak – majd hirtelen azok is aláhullottak. Ruhái
elsimultak a híd korlátja mellett, mintha bizony sohasem viselte volna őket.
Így adta át önmagát teljes egészében Alekszej Makszimovics Vasziljev, hiszen a
szovjethatalomban semmi sem lehetetlen.
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Higanyként pereg a múlt,
minden távolodik,
rakódik egymásra az űr.

ismétlem a részeg lódarazsaknak.
Mondom a szarvval ékes
bogaraknak. Számban fű ropog.

Kiszántott kövek, oszlopok.
Emlékét rejtik dicsőségnek,
hatalomnak, liliomnak.

Róma felé barbárok vonultak.
Porig rombolták. És sokakba
döftek kardot és lándzsát.

A régi római úton megyek,
Lovasról Paloznak felé.
Hol Seuso és Baláca

Brigetio, Aquincum, Baláca,
Savaria, mind elveszett.
A romok felett utópiák, illúziók,

népe menekült. Hátra
aggódva tekintettek.
A Rómába vezető úton.

sánta metaforák, himnuszok.
És hiába mocorognak a régi jók.
Minden ismétli önmagát.

Felettem idő kanyarog,
évszakok suhannak bennem.
Szem szalad harisnyán.

Végtagok repülnek az ég felé.
Új idő, új rend közelít.
Gonosz, kapzsi és hódító.

Titkokat rejt a mozaik.
Mindent belep a vadonat,
minden olyan törékeny,

Jönnek, kik mindent elfejtenek.
Mobil csörög, ismerős dallamok.
A hívó némán szemléli

szilánkokra töri a napsugár.
Most épp forró a levegő.
Kókad sok boglárka, rezeda,

a leigázott provinciákat.
Zsurlók közt fácán bujkál,
mutatnám lábuk nyomát.

tyúkhúr, kankalin, kutyatej.
Szabadulnék a málhától,
nyomaszt a sok törmelék.

De kihez beszélek egyáltalán?
A romok falán tétovázó árnyaknak?
A fül nélküli baglyoknak?

A régi római úton
perzseli szívem az ének.
Lassan árad a melódia.

A vonuló tarka madaraknak?
Mit mondani kéne: semmi.
Nincs cél, már csak út van,

Mondani már sok mindent
nem érdemes. És mégis egyre
csak mondom, szavaim

az a régi, római. És azok
a véres történetek, mint jégben
a ladikok, mind összeomlanak.

Tornyai Gábor

MINDEN HIÁBAVALÓSÁG
Minden hiábavalóság.
A pillantások, a szavak, a találkozások,
Az érintések, csókok,
Az örömök és szomorúságok.
Hiábavalók az ölelések és taszítások.
Hiábavaló a jó étel és a bor,
Hiábavaló a tánc, a film, a mámor.
Hiábavaló a szeretés is,
Mert a másik szíve az anyagtalan anyagba hull,
S az istenrendű világ is ezernyi atommá alakul.
Semmi sem az enyém,
S én se vagyok más csak por és hamu.
Egy semmivé váló emlék a nagy időfolyamon.
Minden csak hiábavalóság körülöttem és bennem.
Hiábavalóság és ostoba szélkergetés.

Káldi Zoltán

GIORDANO BRUNO
ez itt most nem egy térdreroskadás,
csak másodpercek a szerpentinen,
ahol ténfergünk valamennyien.
ez itt most nem egy elkárhoztatás,
csak egy jól kitervelt felforgatás.
kétes tisztaságú irodalom.
kétes tisztaságú birodalom.
egy katedrális dőlésszögében,
egy belülről szétfeszített gubón
részegen ténfereg a holt tudós.
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P. Maklári Éva
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A Vörösmarty Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület alsó tagozatos
iskolásoknak kiírt versíró pályázatának díjazottjai:
Pusztai Mihály, Budapest, Kossuth Lajos Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
Szalai Lilla, Zentai Úti Általános Iskola 3. osztályos tanulója

Szalai Lilla

A CSIGA VACSIJA
Nem tudta a csiga
Hogy mi lesz vacsira,
Mert üres volt a hűtőszekrény,
Kilopott belőle mindent a görény.
Nem szomorkodott a csiga,
Hanem inkább elment a boltba.
Vett ott sok almát,
Hogy megtöltse a kamrát,
Tett a kosárba néhány salátát,
Talán megkínálja vele barátját.
Szerette a papsajtot,
Abból is vett pár darabot.
A papsajthoz spenótot,
Majd ezekből készít gombócot.
Vásárolt még uborkát a csiga,
Azt is szeretett volna vacsira.
Jó sok mindent vitt haza
Alig fért a zacsiba.
Nehogy megint meglopják,
Mind megette a kaját.
Még sütött néhány palacsintát,
Másnap persze fájlalta is a hasát.

Pusztai Mihály

AZ ARANYMADÁR
Egyszer tél közepette
a havat valami csillogó lepte,
az aranymadár.
Tolla arany, szeme kék,
csőre piros, lába apró, gyönge.
Egyszer csak leszáll a hóba,
s mintha semmi sem történt volna,
huss, elrepül a mennybe,
majd visszaszáll a földre.
Észrevétlen settenkedik a ravasz róka,
s rávicsorít az aranytollúra.
A madár csak nyugodtan
bámulja égkék szemével.
A ravaszdi hiába lohol feléje,
a szárnyas elsuhan felőle,
felröppen egy fára,
ott leül egy deres ágra.
A madár mozdulatlan,
de egy pillanat,
ragyogó tolla szárnyra kel,
és az erdő fehér fái közt
eltűnik a rengetegben.
Hirtelen felriadok,
kikelek az ágyból.
Álom lett volna?
Nem, mert itt a kezemben
az aranytolla.
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(1956–2019) Acsa Szűcs Imre 2008-ban, Gárdomyban

Könnyű ma már öregem! Beülsz a szuper autódba, vagy felszállsz egy szuper repülővel –
persze, ha nem reszketsz a félelemtől, hogy idétlen a pilóta, és éppen öngyilkolásra készül -,
s hipp-hopp ott vagy a tengernél. Na, de akkor, öregem! Se nyugatra, se délre, észak felé –
mondjuk a lengyelekhez – meg minek mentem volna. Hogy csak az ujjam dugjam a tengerbe,
aztán iszkoljak a takaró alá? Csak kelet felé, kisapám, csak a románok meg a bulgárok.
Nahát, a Fekete-tenger! Már attól is izgalomba jöttem, hogy fekete. Egy tenger? Kék vagy zöld.
Estefelé meg – ahogy belebukik a nap – vörös, mint itt ez a pohár bikavér. Feketében fürödni? – Két nap után már te is fekete leszel – mondták – olyan meleg van, még fürdőruha sem
kell a vízbe. Hát el is mentünk az asszonnyal. Jól telepakoltuk a kis kocsi hátulját, még takarót
is vittünk meg gumimatracot, egy csomó kaját. Ami nem fért el hátul, azt az asszony lábához
raktam előre.
– Hogy milyen szállodába mentünk? Ne röhögtess! Sátor, apafej, kétszemélyes, meg
camping.
Ez ám az igazi. Jó kis erdős hely volt. Úgy harmincezer ember, haver. Csehszlovákok, lengyelek, bulgárok, magyarok meg NDK-sok meg úgy öt WC. Gondolhatod, micsoda trágyagyár vette körül még a környékét is abban az iszonyú forróságban. A parti homokban megfőtt
a tojás meg a talpad is. Láttam is bőrdarabot odasülve, legalábbis annak nézett ki.
Három svéd sráccal laktunk egy óriási fa árnyékában. - Hogy azok minek jöttek oda? – Biztos,
melegedni. Egész nap ültek az árnyékban és kártyáztak. Estére mindegyik úgy nézett ki, mintha
most szedték volna le őket a máglyáról. Mi meg minden nap vettünk egy üveg bolgár konyakot vagy bort, tudja a fene. Éjszaka hol az asszony húzott belőle 3-4 kortyot, hol én. A lényeg:
reggelre mindig üres volt az üveg.
– Ja, hogy fekete volt- e a víz? Hát nem egészen, inkább olyan szürkés. Estefelé talán feketébb. Meg mi is, mire hazajöttünk. Nem kellett oda takaró, pulóver, de hát hogy is tervezhetne
a magyar, ha még sohasem látott tengert?
– Tudod, mi volt a legjobb? Még étteremben is ettünk. Valami kebabcse-félét vagy mi
a fenét. Olyan tekert hús volt. Elegáns, szuper hely volt, jó nagy, és csak ketten voltunk az
egész étteremben. Három pincér ugrált körülöttünk. – Nyemecki? – kérdezték. Ki se nézték
volna belőlünk a Hungáriát. Meg is lepődtek, mikor válaszoltunk. S tudod, pajtikám, menynyibe került a tíz nap? Hatezer Ft-ba. Igaz, akkor még ezért két hónapig kellett melóznom.
Nahát, mit kapsz ma ennyi pénzért? Hát Fekete- tengert nem, esetleg két pohár pliskát meg
két feketét.

Acsa Szűcs Imre –Virágkép 2008-ból – papír, vegyestechnika
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