
VALLOMÁS 

AZ ABC FELE 

Az ötkötetes Gracza minden könyvtárban megvolt ott, ab-
ban a kisvárosban, ahol tizennyolc éves koromig éltem és 
máig sem csillapodó betüéhségemet próbáltam jóllakatni. 
Könyvtár? Bizonyosan volt, a zárdában is, a gimnáziumban 
is, de valahogy senkitől sem hallottam, hogy onnan vett vagy 
kért volna ki könyvet, legalábbis az én környezetemben nem. 
Egy-egy „jó" könyv kézről kézre járt, kölcsönkérték egymás-
tól, sőt, vissza is adták a könyveket. Kutya sem törődött az-
zal, hogy a gyerekek vagy a kamaszok mit olvasnak; az 
„úri" családok előfizettek az Új Idők-те, sőt az Én Újságom-
éi a Magyar Lányok-та is, és egy-egy jóbeszédű könyvügy-
nöknek hála, sok helyen megvolt a Klasszikus Regénytár 
piros kötésű sorozata, s az én, ugyancsak könyvbolond nagy-
néném halomszámra hozta haza Pestről az „új" könyveket, 
Adyt, Babitsot, Kosztolányit, a Nyugat költőit, sőt, magát a 
Nyugat-ot is. Mindezeket én szorgalmasan felfaltam s aztán 
körülvizslattam új zsákmány után. Nemigen voltam váloga-
tós. Három barátnőm családjában is voltak csábító lehető-
ségek, leszámítva az üveges könyvszerkényeket, azok általá-
ban zárva voltak, mint egy vitrin s szépen bekötött sorozato-
kat, gyakran orvosi könyveket őriztek. 

De mindenütt álldogált egy furcsa kis alkotmány, négy 
esztergályozott rúdon három polc tartotta az éppen időszerű 
vagy kedvenc olvasnivalókat. Rendszerint kevéssé előkelő 
helyen, szobasarokban, hintaszék mögött, szekrényoldalhoz 
támaszkodott az eléggé ingatag kis készség. Idegen helyen 
csak sóváran pillantottam oda, de legtöbbször át lehetett 
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kutatni. A Pesti Napló ajándéka sorozaton nem győztem el-
mélkedni, mert egy hölgy képe volt raj'ta, aki könyvet tartott 
a kezében és ezen a könyvön szintén egy hölgy fogott egy 
könyvet, annak a borítóján is egy hölgy fogott egy könyvet, 
aminek a borítóján . . . szerettem elképzelni, hogy hol, milyen 
atomparányban végződhet ez a csodálatos ötlet. 

De volt az ilyen kis, polcos állványon megviselt indián-
könyv mellett a Magyar Költészet Kincsesháza, hiányos so-
rozata a Tolnai Világlapjának, Gaál Mózes gyönyörű ifjú-
sági regénye, a Nyár Szigetén, Ubrik Borbála szomorú histó-
riája, Eötvös és Kisfaludy, Csiky Gergely és Cyrano de Ber-
gerac a Magyar Könyvtár kis rózsaszínű füzeteiben, meg a 
legújabb könyvügynöki siker: Wells könyveinek sora szép 
kék kötésben is — egy soha nem felejthető forró nyári dél-
után kotorászásának a gyémántlelete: Altorjai Báró Apor 
Péter könyvéből kitépett néhány oldal. 

De ami mindegyik kis vagy nagy könyvespolcon ott volt, 
az: Gracza György: A Magyar Szabadságharc története öt 
arany-piros kötetben. (Igaz, gyakran nehezéknek is szolgált 
a testes kötet, hogy a napra kitett száradó tarhonya lepedőjét 
fel ne lebbentse a szél!) És ezek a kötetek nem bújtak üveg 
mögé, szem előtt voltak mindig, úgy hozzátartoztak a ház-
hoz, mint a falon a feszület vagy Kálvin János képe vagy, 
zsidó házaknál, az ajtófélfára szögezett fémtokban lévő 
szentírásszöveg. Ha nem találtam gyorsan valami kedvemre 
való olvasmányt, beleolvastam és belefeledkeztem a Graczá-
ba. 

A Kossuth bodros tollú kalapja a címeren a trónfosztás-
kor, a honvédek egyenruhája, Kossuth beszéde, az Újépület, 
az isaszegi csata leírása, Görgei, az áruló: állókép, tündöklő 
vagy gyászfelhőbe hanyatló hősök örökre belémégetett vál-
toztathatatlanul élő portréja, magánkápolnám sok szentje és 
kevés, de annál tüzesebb ördöge soha sem fakulva élt, mint 
rendíthetetlen háttere a történelmi gondolkodásomnak — 
ha ugyan volt ilyen — a normálisnak is tekinthető hősimáda-
ton kívül. Aztán jött valami, ami szétrombolta ezeket a majd-
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nem Jókai festette, de bizánci keménységbe merült képeket 
és megváltoztatott valamit, ami örök igazságnak látszott. 

Egy szép, bordáskötésű könyvet húztam ki találomra Pista 
könyvei közül, az Erdélyi Szépműves Céh i939-es borítóját 
bújtatta a kötése alatt: Pálffy János munkája: Magyarországi 
és Erdélyi Urak. Az Erdélyi Gubernátor, a politikus, az Unió 
képviselője, aki elejétől végig részt vett az 1848 —49-es sza-
badságharcban, sorolta fel ismerőseit és ismert alakjait ennek 
a korszaknak, sajnos, csak A-tól K-ig, mert rendszerető és 
tárgyilagosságra törekvő ember létére senki fia nevét sem 
óhajtotta a másik elé helyezni, hát az ábécé-rendet követte 
s а К betűig jutott el. „Betegségem kiejtheti kezemből a tol-
lat" — írja előszavában s a betegsége ezt csakugyan meg is 
tette. 

Csudálatosan kemény, örök időkre szóló erődítmény felét 
sikerült megépítenie. Tömör, kikezdhetetlenre faragott épü-
let állt előttem, pontosan összeácsolt nehéz anyagából úgy 
csillogtak ki az édes és sajátságos erdélyi szavak, mint ahogy 
az olasz épületek némelyikének vörös téglából rakott falán 
tündökölnek a beléjük vakolt, ragyogó, színes kerámiakoc-
kák. A tárgyilagosságra törekvő s a politika és történelem 
akkori nyelvén író nem akarja visszafogni az áttörő erdélyi 
ízeket, vidáman felcsillognak, engedi. A szereplőket éles 
fénybe állítja s ez a fény vagy piros-fehér-zöld, vagy fekete-
sárga, de mindenképpen röntgenerejű, egy szomorú lencse 
átengedő sugarában. 

Most aztán kiderült minden, a legparányibb kétség sem 
fért hozzá, hogy ez a szomorú úr a tiszta igazat vallja s igyek-
szik a teljes igazságot is megírni. Persze, unalmas is lehetne, 
de, tudja isten, még a legszálazóbb politikai fejtegetése sem 
az, mert közben időnként akkorát üt az asztalra vagy az ép-
pen tárgyalt delikvens fejére, hogy az olvasó szeme is bele-
szikrázik. Meg aztán bámulatosan eleven párbeszédekkel dú-
sítja a leírásait. Hegyessy Ferenc és Bem tábornok társalgása 
a piskii hídon, a féltérdre bukva is tüzelő hadnagy és a néme-
tül alig nyögő Bem között a gascogne-i legények szájába is 
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vígan beleillenék, ha nem lenne a zárószó annyira megdöb-
bentő: ez a félholtan is vívó hős nem mer egyedül az udvarra 
sem kilépni, ha már besötétedett. 

Majd megszakadt a szívem, hogy Petőfiről nem olvashat-
tam Pálffy véleményét, mert a szerencsétlen költő már az 
ábécé második felébe esik, viszont Aranyt még sikerült né-
hány mondatban elintéznie. Zseni, persze, nem éppen szép 
ember, csak a szeme szép és ami fő „ő komoly, meggondolt 
férfiú". És ki hinné, hogy Haynau meg van győződve róla, 
hogy őt imádják a magyarok ? Hiába vágja szemébe egy lel-
kes honleány, Pappnő, hogy ördögöt imádják, dehogy szere-
tik, a méteres bajszú, fejfájós Haynau nem hisz Pappnőnek. 
Ezt is külön élveztem, hogy a feleségek nevét „nő"-nek írja. 
Batthyánynő, Hegyessynő, Kossuthnő. Gyöngyi, Ottlik 
Géza felesége, akivel sürgősen megosztottam elragadtatáso-
mat, amint kiolvastam a könyvet, tüstént, habozás nélkül 
Vasnőnek nevezett s én őt Ottliknőnek, mindenek örömére. 

És Kossuth! „Én a fanatizmust nem tartom lelkesedésnek s 
az őrültséget nem hazafiságnak" — írja Pálffy. Kossuth és 
Görgey! Kossuth a gyáva, Kossuth a színész, Kossuth, aki 
király akarna lenni, a felesége fel is próbálja a koronát. De 
megszalad, urastól, egy félig tréfás rémhírt hallva. Hosszú 
oldalakon át tűnődik Pálffy, mi a titka Kossuthnak; végül 
is sóhajtva kénytelen beismerni, hogy a magyarság nagyon 
lényeges, de csöppet sem hasznos tulajdonságait lovagolja 
meg szemérmetlenül: a minden magyarban ott élő ősi dics-
fénytől ragyogó képet: mi vagyunk a legkülönb, legbátrabb, 
legelső nemzet a világon. Persze, hogy lángolóan hisznek ne-
ki, ő meg nem átall visszaélni ezzel s még az emigrációból is 
felelőtlenül harcra tüzel és buzdít, „ő maga biztonságban". 
Egyetlen érdeme van ennek a Kossuthnak: az Unió Erdély-
lyel. 

Görgey. Hát, istenem. Nagy tudású katona, reális hadve-
zér, de micsoda stratégiai hibákat képes elkövetni! Éppen 
mikor készül ránk zúdulni az orosz hadsereg, ahelyett, hogy 
összeszedné az erejét egy komoly csapásra az osztrák legyen-
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gült hadai ellen, ő elmegy ehelyett Budát ostromolni — 
Kossuth parancsára. Hát addig hányszor vette semmibe Kos-
suth parancsait? Persze, Buda visszafoglalása jó, mutatós 
haditett, csak éppen időt enged az osztráknak, hogy össze-
szedje magát, s most aztán jön az orosz is. Ez volna a had-
vezér? Gyönge, hiú, határozatlan — a legrosszabbkor mond 
csődöt. Sújtsa a nemzet megvetése! Éljen csak külföldön, míg 
a tábornokait felkötik, megszegve minden hadierkölcsöt — 
kívánná még majd Görgey, bár közöttük lehetett volna! 

Hát Guyon? Ánglius ő, az istenadta, meglát egy lányt 
ebéd előtt, ül az asztalnál a lány mellett, mint a kuka, aztán 
ebéd után megkéri a kezét, s el is veszi feleségül. S megint 
egy szövegbe tűzött drágakő: a branyiszkói csatában a ka-
tonáit lelkesítő Guyontól: „Vorvärst dupla Iénung, rükvärst 
kartács schiessen!" - és megnyeri az ütközetet. És csattan a 
zárszó: vitéz katona, de nem okos ember Guyon, nem bi-
zony! 

Micsoda színes, eleven társaság s a bátornál bátrabb toll, 
ami leírja őket! Még Batthyány hóhérját is, mélységes sajnál-
kozással, amiért nem tudja a nevét. Többet ér „sok jó hazafi"-
nál ez a becsületes ember, aki jobban tiszteli a mestersége 
szabályait, mint a kiadott parancsot: ő nyakavágott embert 
nem akaszt fel, nem ő, lőjjék csak agyon tisztességgel. 

Batthyányi különben olyan emberi és hazafiúi dicsfénnyel 
övezi, mint senki mást. „Macula non est in te" — éppen csak 
ezt nem írja le. Hiszen, ha valaki, hát Batthyány királyi ko-
ronát is érdemelne. És mégis akad olyan cenk, hitvány, sem-
miember, aki gyávaságnak minősíti, hogy inkább felvágja a 
nyaki ereit, csak fel ne akasszák. Hát nincs joga hozzá, egy 
nyolcszáz éves, makulátlan család sarjának, hogy ne tűrje el 
a csak rablógyilkosoknak járó akasztást? Pálffy nem sokat 
sirat meg valódi könnyekkel, csak őt. „Mert ő csak a hazát 
nézte." 

Ezer szerencséje Madarásznak, hogy az ábécé túlsó felébe 
esik. Pálffy gyűlöli, üti, vágja, csak úgy, egy-egy mellékmon-
datba ültetve, akárkiről beszél különben. De, ha kényszerből 
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is, legalább szóba áll vele, nem úgy, mint Bé doktorral, akit a 
kért orvosa helyett nyakára küldenek a börtönben: „én nem 
hagyom magam ön által orvosoltatni". 

Bakó József gyűlöletes spicli a siklódi hősköltemény sze-
replője. Egyetlen szó nem esik, mialatt a falu népe agyon-
nyomja a becstelen és kegyetlen besúgót, akit még a kormány 
hivatalosan kiküldött adószedője is annyira utál, hogy nem 
hajlandó vele egy szánba ülni, nem veszi fel maga mellé. S a 
falu bűnét egy nyolcvanéves férfi vállalja: hogy egyedül ő, 
minden segítség nélkül, ő, egyedül, nyomta agyon az élet-
erős, minden hájjal megkent Bakót. Vállalja, állja a perbe-
fogást, de, ahogy az már minden jóravaló hősi énekben illik, 
az Úr szabadítja meg: „szép, természetes halállal" hal meg, 
még a per folyamán. 

Igen, vannak még jó hazafiak, derék emberek, jó gazdák is, 
mint Évva István, aki nem sokallja a hat gyerekét, csak jöj-
jön a többi is, hadd szaporodjunk, „e mán becsületes magyar 
beszéd" bólint rá Pálffy s talán még egy kedves mosolyra is 
elszánja magát. S feljegyzi a jó Bartha Mózes nevét is — a 
derék öregnél „kosztozott" iskolás korában. 

Ragyognak a szöveg drágakövei. 
Egy „bekötött fejű, csúnya, kisded ember" hajol egy tér-

kép fölé: Bem. Dávidnak, a „kisded, kövér, fehér cigány-
nak" a zenéje „nemcsak a lábakat ragadja meg". 

Földváry szép férfi, „de hiú is ám, mint fiatal özvegy nő" , 
Damjanich mennydörög: „kipusztítom a ráczokat, e gaz fajt 
s hogy magva se maradjon, főbe lövöm magamat". 

Bedeus József „szász létére becsületes ember". 
Biró Antallal üzeni Horváth János a főhercegnek: „nyalja 

meg a maga s. . .ét s maga az övét:!" Ki gondolná, hogy ezek 
után Horváth „kihagyatott a közkeresetből?" 

És Deák. Hát, mégsem jó, ha valaki akkor is bölcs, mér-
sékelt, becsületes ember, amikor nem kéne. Persze, minden 
tiszteletet, megbecsülést megérdemel, mert a nemzet érdekét 
nézi. Igen, a forradalom előtt. De miért nem tudja megaka-
dályozni, hogy az a nagyhangú színész-prókátor törjön előre 
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s okozza a zavargást, a randalírozást s kergesse bele a nem-
zetet a forradalomba? Becsületes minisztérium a zavaros 
időkben hajítófát sem ér, „inkább egy Rózsa Sándor mi-
nisztérium . . . csak hogy mentse a hazát". Le is köszön 
Deák s a nagy adomamester ezúttal nem az odaillő adomá-
val felel Pálffynak: ha ketten kapdosnak egy szekér gyeplő-
jéhez, az bizonyosan felborul, egy ember inkább megtarthat-
ja. De Pálflfy csak a fejét csóválja: nem úgy van, nem kap-
dosni kellett volna a gyeplőhöz, de kiragadni a felelőtlen, 
szélfejü prókátor kezéből. 

* 

Rettentően élveztem Pálffyt s élvezettel nyitom ki a köny-
vét, sokszor, és nemcsak akkor — mint ahogy az én életem 
alatt már nem egyszer megtörtént — amikor megrendül 
alattunk ez a sok vihart megért föld. 

De mindig, újra meg újra, fejbevág az a kétségtelen tény, 
amit Pálffy minden sora bizonyít, hogy akármennyire is 
hazafi, nem szereti, nem helyesli, ellenzi a forradalmat. 

Becsukom a könyvet. Megpróbálom elképzelni az írója 
arcát, amit sosem láttam, pedig biztosan lefestette valaki. 
De hiszen egész idő alatt, míg olvastam, egy sápadt, nehéz-
szemű mellbeteg komoly arca nézett rám. Szakállas? Való-
színű. De, gondolom, nem Kossuth-szakállt visel. 

— Minister úr, Uram, Ön mit írna rólunk, ha ebben a szá-
zadban élne? Pálffy János úr, Ön mit írna a huszadik század 
magyar forradalmairól? Ezerkilencszázötvenhatról? 

SZÁNTÓ PIROSKA 


