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Sulyok Vince 70 éves* 
 
    Nem éppen a legfiatalabb generáció nevében szólok, esetleg rám süthető, hogy 
hazabeszélek. Azt szeretném e helyt is elmondani, hogy nem elégszer, nem kellő 
tisztelettel, s főleg nagyon gyakran nem időben emlékezünk meg idősebb kollégá-
inkról. Szándékosan nem öreget, idősebbet mondtam. Arról is sokan megfeled-
keznek, hogy az előttük járó generáció esetleg mennyit segített/segít, hogy pályá-
ra csússzanak, beinduljanak, mielőtt saját lábukra állhatnának. Sulyok Vince so-
kat segít engem a magyar irodalmi életbe – ilyen távolról - besorolódni. 
Itt közbe kell vetnem a magyar televízióban szerzett tapasztalásaimat. Az utóbbi 
években lehetőségem adódott, hogy portréfilmeket készítsek Norvégiában élő 
magyarokról a Magyar Ház Szórvány című műsorába. Sorra került a nyolcvanhat 
éves Lívia néni hányatott élete, a Kiss-Szinnyei festőházaspár portréja, egy nor-
vég nyelvész professzor Albert Lange Fliflet magyar vonatkozású munkássága, s 
az idén 80. születésnapját ünneplő Löffler Ervin szobrász életét, oslói kiállítását 
követő portréfilm. Az MTV fiatal, bizonyára tanult és tapasztalt munkatársai min-
den adásbakerülés előtt leckéztettek, miszerint a filmjeim: lassúak, vagyis kevés 
benne a vágás, sok a szöveg, kontra akció és sokat mutogatom a megszólaltatott 
személyt. Tudom, hogy régimódi vagyok, a klasszikus filmdramaturgia elemeivel 
dolgozom. Meggyőződésem, hogy az olyan portrékban, ahol a tudást, a megta-
pasztalás és az alkotás folyamatát akarom felmutatni, ott nincs helye a zene-
videók vágástechnikájának. Mutatnom kell az alkotót és kivárni, ahogy szemünk 
láttára, fülünk hallatára talál rá a megfelelő szavakra, mondatokra. 
    Sulyok Vincét is filmeztem, amikor átvette az oslói Magyar Nagykövetségen a 
Pro Cultura Hungarica díjat. Adásba is került, de csak két perc maradt a beszélge-
tésből. Kivágták a legfontosabb részeket. Például azt, ahol a norvégre fordítás 
nehézségeiről s a norvég befogadók reakcióiról szólt. S önkényesen vágóképekkel 
helyettesítették a költőről készült közelképeket, a sárga villamost, az utca forgata-
gát mutatták a beszélgetés alatt. 
    Több tiszteletet, figyelmet, türelmet elődeinknek! Szükségünk van bölcsessé-
gükre, tapasztalataikra, segítségükre és barátságukra. 
70. születésnapján tisztelettel köszöntöm Sulyok Vincét –  a Tegnapodban élsz 
című kötetébe készített hat grafikámmal idősebb írótársamat. 
    Tisztelettel átnyújtom a grafikákat tartalmazó mappákat Ratzky Ritának, a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, Mezey Katalinnak, a Széphalom Könyv-
műhely vezetőjének és Sulyok Vincének, az ünnepeltnek. 

Kovács Ferenc 
 
*Elhangzott június 6-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Sulyok Vince születésnapi ünnep-
ségén, új könyvének bemutatóján. 
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Sulyok Vince  

 
 
Tegnapodban élsz* 
 
 
Életedből egyetlen napot 
se tudsz elhagyni,  
kinullázni teljesen s végérvényesen: 
veled marad múltadból 
mindig valami fontos-lényeges 
(avagy éppen lényegtelen) 
s magad is ott maradsz valamiképpen 
örökre azokon a helyeken, 
ahol valaha éltél és járkáltál, 
a házakban, szobákban, amiket meglaktál 
együtt nevüket vesztett emberekkel, 
ködbe mosódott arcúakkal. 
 
S valamiképpen ott maradtál 
a dombhátak virágzásba ájult fái között is 
valószínűtlen távol került tavaszokon  
s a kisalföldi réteken, ahol valaha 
szelek dagasztották rajtad az inget, 
mikor száradni favillával 
„forgattad” a lekaszált szénarendet; 
mögülük egy kihunyni sose akaró 
nyárvégi alkony 
pirossága-feketesége sziporkázik 
feléd – mintha tenné már ezer éve! 
 
S ott állsz te még mindig egy dunántúli 
szőlő végében is, nem is észlelve, 
hogy kiszántották közben a szőlőtöveket, 
a kunyhót felperzselték s kiirtották 
körül a szilvafákat: méznél édesebb 
gyümölcseiken darazsakkal osztozkodtál … 
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Elszállt óráiddal, múltaddal 
élhetsz csak, amíg élsz, 
s ha tán nem is akarnád: mádban is 
a tegnapodban élsz! 

Kovács Ferenc grafikája 
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Valami kikötő felé 
 
 
Mindjobban kibontakozva a ködből, 
 rázva le szinte magáról a tapadós, 

 nyúlós, visszahúzó párafoszlányokat 
 part felé tart a hajó, be a kikötőbe 
 igyekszik, a mólókkal védett 
 marina belseje felé, hogy horgonyt vessen 
 mielőbb, mert a szürke hullámok fölött, 
 a láthatár fölött tovább sűrűsödik, 
 tömény sötétséggé válik a levegő. 
 
 Minden hajó így siet mindig valami 
 kikötő felé, ha nap süt, ha vihar őrjöng, 
 mintha a kikötőért lenne a hajó, 
 a kikötőért s nem a vizekért, 
 nem távoli kalandokért, szépségekért. 
 
 Így keressük talán mi is mindannyian 
 kikötőnket, s ha nem lelünk 
 sehol az otthonos hajdanira, 
 akkor már szinte az is mindegy, 
 hol érünk partot, csak béke és nyugalom 
 fogadjon ott s jóindulatú emberek 
 s egy pad, amelyről csendben visszanézhetünk 
 a nyomvizek elsimuló fodraira. 
 



 

Kovács Ferenc grafikája 
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Mar Mediterraneo 
 
 
Újból a tenger! Gördül zölden, 
hánytorog habzón s elémbe terül 
a sárga-szürke fövenyen. 
Látványa milyen szomjat olt, milyen 
vágyakat teljesít be bennem, 
ki tengertelen éltem negyed századot 
tengertelen hazámban, 
tengerét veszített hazámban? 
 
A kék tenger-csoda azt súgja: megérkeztem 
valahova, ahova életem 
kezdete óta vágytam. Hazaértem 
ide, hol egybefolynak most szememben 
a zöld egek a zöld vizekkel. 
 
Mar Mediterraneo, te folyton moccanó táj: 
fellegeket úsztatsz, szeleket indítasz 
habokat hajtva, s nem bír betelni veled 
sem a szem, sem a lélek. 
 
Amíg csak élek, őrizni fogom 
magamban roppant fényjátékaid 
és hangjátékaid egészen addig, 
amíg szememből minden kép és minden élet 
tovább vissza nem tarthatóan ki nem lobban. 
 
 
 
 
 

 
* Kovács Ferenc válogatása Sulyok Vince: Tegnapodban élsz (Versek, 1997-2001 
Széphalom Könyvműhely, Bp.2002) című könyvéből 



 

Kovács Ferenc grafikája 



           
Szente Imre 
 

 
 

Jajku  
            
(Haiku - sorok a Létről) 
 
Iszonyú csapda: / aki beleesik, az / nem jut ki élve. 
Méz-szagú enyvbe / beleragadt legyecske / meglepetése. 
Másznak a lábak, / neki-nekivágnak a / lét-kulimásznak. 
Torkunkat marja / édességes életünk / keserű alja. 
 
           
            
Halál-eufemizmusok  
 
A jámbor ősök / mennyi kegyes szólamot / tudtak a holtra: 
Magához vette / e siralom völgyéből / őtet az Isten;  
Elköltözött az / Ábrahámnak kebelébe, / jó helyen van már;  
Árnyékvilágbul / jobb létre szenderültnek / nincs semmi híja.. 
 
               
 
Ám több az olyan / népi mondás, amelynek / nyersebb a hangja, 
s nem nagyon illik / családtagra mondani, / csak idegenre. 
Édesapjára / ki mondja, hogy „megrúgta / Szent Mihály lova”? 
s hogy öreganyja / nem eszik több kenyeret, / bár bizony úgy van.  
Rideg az is, hogy / „leszaladt a csillaga”, / bármily költői; 
s nem melegebb, hogy  / „elkoppant a gyertyája”, / csak jó hasonlat. 
Még vastagabb ha, / testére célozgatunk / a hótt embernek. 
Bár van kivétel: / hogy lehunyta a szemét, / nem tiszteletlen, 
csak nem egészen / igaz, mert legtöbbször más / zárja le néki, 
s más köti fel, ha / leesett az álla, hogy / úgy ne maradjon. 
(Meglepetéstől / is lehet különben az / áll leesése.) 
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Mit szóljunk ahhoz, / hogy otthagyta a fogát, / fűbe harapva? 
valamint azt, hogy / „csontjára hűlt a bőre”. / Mely realizmus! 
Világosabb már – / „négy deszka közé tették” – / nem is lehetne. 
En- halottjára / „deszkát árul Földváron” / senki se mondja. 
Átkozódásként: / „Szíjon meg a sárga föld!” – / annyi: „dögölj meg!” 
„Sírján a fű is /alig  nőtt ki” – annyi, hogy / nem régen hunyt el. 
„Fűbe harapott” / – gondolom, hogy „vadnyugat” / kölcsöne nálunk.  
Hozza a szótár / mindamellett mint magyart, / s „porba harapott” 
változatát is. / „Letette a gondját” – ez / jámborabb annál. 
Népi humorral: / „Lemondott a házhelyről” / s ehhez hasonlók. 
Az ibolyáról, / mit alulról szagol a / holt, ki ne tudna? 
Városi ízű, / hogy „beadja az ipart”, / máskor: „a kulcsot”. 
Ez is közismert: / „letette a kanalat”; / levesevésnek 
hogyha „a kiskést” / - mint egy más szólás mondja – / végleg „elejti” 
Durva, de annál / kifejezőbb a halál / természetére:  
e szó: „kifingott”. / „Kifingott a kéményen” / – s még szaftosabban  
így, hogy „a Krisztus / kéményén” – „kifüstölgött” / – kissé enyhítve. 
Merthogy a lélek – / Arany János tudta ezt / – többnyire szánkon  
át keres utat; / ám ha néha megszorul, / kimegy, ahol tud. 

 
            Tótágast áll fején; ég felé a lába, 
            Megakadt valahogy a nyeregkápába; 
            Lelke pedig, amint mennybe iparkodott, 
            Feljebb-feljebb mászva, kiment, ahol tudott. 

 
            Katonaemlék - / „kikérte a levelét” – / sejlik föl ebben  
            s változatában: / „megkapta az obsitot” – / „kitelt az éve”  
                    
            Fűbe haraptam; / ínyemen a zöld halál / keserűsége. 
            Ez sem utolsó: / „földobtam a talpamat”, / (hátamra estem). 
            Éhes féregnek / „otthagytam a fogamat” / rágnivalónak. 
            Levest szürcsölve / „eldobtam a kanalat”. / Ebből elég volt. 
            Deszkát árulok. / Hanem vevőm nem akad, / álmos a vásár. 
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Szente Imre 
 
Olvasás közben: Livius  
 
     Amikor Marcellust, a plebejus származású kiváló hadvezért – ő volt ugyanis 
az egyetlen, aki a cannaei csata utáni válságos hónapokban sikereket könyvelhe-
tett el Hannibállal szemben – a római nemzet  hálából konzullá választotta, az 
istenek fenyegető mennydörgéssel adtak kifejezést rosszallásuknak. Legalábbis 
ezt a hírt terjesztették a patriciusok az augurok közreműködésével; akkor lett 
volna ugyanis első ízben mindkét konzul plebejus. (Titus Sempronius Gracchus 
volt a másik.) A jel annyira félreérthetetlen volt, hogy maga Marcellus sem kí-
vánta az auspicium megismétlését: önként lemondott Quintus Fabius Maximus 
javára.  
     Az istenek rosszallása máskor is találkozott az atyákéval, ha egy-egy ellenfe-
lüket háttérbe akarták szorítani, vagy csak egyszerűen borsot törni az orra alá. 
Így vette körül számos baljós csodajel Flaminius konzullá választását és hadba 
vonulását is. Ez a hetyke és vakmerő férfiú azonban, aki már korábban is meg-
mutatta istenek és emberek iránti megvetését, például amikor a köznép nagy örö-
mére és lelkes támogatásával keresztülvitte, hogy korlátozzák a szenátorok által 
birtokolható hajók űrtartalmát 300 amforára, és ezzel akadályozzák meg az atyák 
üzletelését, most is semmibe vette az istenek intelmeit. Nem tekertette ki ugyan a 
szemelést megtagadó szent tyúkok nyakát, mint Claudius Pulcher konzul az első 
pun háború idején, de csak legyintett rájuk, és kigúnyolta gondozójukat. Mikor 
pedig az atyák a makacsul ismétlődő rossz jelek miatt nem engedték őt a sereg-
hez visszatérni, úgy szökött meg Rómából, és auspiciumok nélkül a táborban 
öltötte magára a bíborszegélyű tógát, mint valami markotányos. De el is nyerte 
méltó büntetését: a trasumenusi csatában seregével együtt levágták, mert még az 
istenek utolsó figyelmeztetéseit is fumigálta: hiába bukott föl lovastul, hiába je-
lentették neki a zászlóvivők, hogy nem bírják kirángatni a földbe gyökerezett 
zászlókat, ő kiadta a parancsot az indulásra.  
     Az isteneknek és a köznéppel szemben egyre inkább kisebbségbe szoruló 
patriciusoknak ez az összefogása, melyet a jelek szerint Livius, a krónikás is he-
lyesel, elnéző mosolyt válthat ki a mai olvasóból, ám ha akkor élünk a demokrá-
cia híveiként, bizonyára minket is Flaminius és Marcellus fogcsikorgató dühére 
ingerelt volna. A történelmet helyesen értő s értékelő ember a fogcsikorgatást 
idejétmúltnak, a mosolyt pedig könnyelműnek tartja. Vagyis egyrészt megőrzi 
pártatlanságát annak az ókori osztályharcnak megítélésében, amely azóta szám-
talanszor ugyanúgy, de mégis mindig új formában ismétlődött, napjainkban is ki-
kiújul, s akit közelről érint, ugyancsak fogcsikorgatásra készti; másrészt nem 
tagadhatja meg csodálatát az egymás ellen feszülő társadalmi erők birkózásának  
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fenséges látványától, bármily gyarlók, néha komikusak is annak felületi meg-
nyilvánulásai.  
   Az élet küzdés, és a küzdés az élet maga – valahogy így mondja Madách. De 
kell, hogy a küzdő felek erősek legyenek, duzzadjanak a harci kedvtől, amit az 
ellenfélben is becsülnek; egymás marva se tudjanak egymás nélkül élni, érezzék, 
hogy minden külön akaratuk mellett is ugyanannak az összetett akaratnak részei, 
ami a nemzet, esetünkben a római, amely e viruló korszakában elbírta s a maga 
javára fordította az egymásra ágaskodó erők vad kilengéseit is.  
     Mi már tapasztalatból tudjuk, hogy vezetett s vezet ma is a „plebs” győzelme 
a vulgáris, anarchikus demokráciához, melyben kisebbségbe szorul a minőség, 
devalválódnak a társadalmat összetartó eszmék, míg aztán egy céltudatos ki-
sebbség kitermel egy másfajta elitet és egy nyílt diktatúrát, amilyen a közelmúlt-
ban a fasizmus és a bolsevizmus volt, vagy a demokrácia örve alatt a pénz és a 
sajtó burkolt diktatúráját, ami ugyancsak háttérbe szorítja a minőséget. Mindez 
annak a következménye, hogy az „atyák” elgyöngültek s föladták a harcot. 
     Ám azt is tudjuk, milyen végzetes következményekkel jár, ha a nép veszti el 
harci kedvét s nem bizonyul többé méltó ellenfélnek; ha az „atyák” kerekednek 
fölül s válnak elnyomókká, ahogy a magyar társadalomban történt 1514 után. 
Évszázadokon keresztül a nemesség volt nálunk a nemzet, elakadt a polgári fej-
lődés, az istenadta nép milliói kívül rekedtek a nemzet fogalmán. Amikor pedig 
végül mégiscsak kiesett az oly görcsösen szorongatott kormány az „atyák” kezé-
ből – mert tudjuk, hogy az erőt nemcsak harc morzsolhatja föl, hanem a harc és 
az ellenfél hiánya is –, nem volt, aki azt átvegye tőlük, s biztos karral és szakér-
telemmel kormányozza a nemzet hajóját. 

Benczédi Ilona: Nő                                           
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Csehov 
 
     Csehov, mindnyájunk kedvence nemcsak a cseresznyéskertről írt drámát, ha-
nem egy novellát is az egresbokrokról, 1898-ban, tehát alkotóereje teljében. A 
novella alaptónusa az orosz állapotokról alkotott gorkiji ítéletet változata: így nem 
lehet, nem szabad élni. „Az erősek arcátlansága s tétlensége, a gyöngék művelet-
lensége és állati sorsa, képtelen nyomor mindenütt, beszűkültség és elfajultság, 
iszákosság, képmutatás, hazugság… Ugyanakkor a házakban és az utcán is siket 
csönd, béna belenyugvás. A város ötvenezer lakosa közül egy sem akad, aki felsi-
koltana, hangot adna felháborodásának. Csak olyanokat látunk, akik élelemért jár-
ják a piacot, végigeszik a napot, átalusszák az éjszakát, haszontalanságokat fe-
csegnek, megházasodnak és megvénülnek, nagy jámboran hordják halottaikat a 
temetőbe, ám nem láthatók s nem hallhatók azok, akik szenvednek. Az élet ször-
nyűségei valahol a kulisszák mögött folynak. Az általános csendben s nyugalom-
ban csak a statisztikák háborognak: az elmebetegek számával, az alkoholfogyasz-
tás literjeivel, a hiányos táplálkozás következtében meghalt gyermekek tömegé-
vel. Úgy tűnik, ez a dolgok rendje: a boldogok jó közérzetének feltétele, hogy a 
boldogtalanok szótlan hordják terheiket; hallgatásuk nélkül nem volna lehetséges 
semmiféle boldogság. Ezt az általános hipnózist csak az törhetné meg, ha minden 
boldog és elégedett ember ajtaját kalapáccsal verné valaki, így híva fel a figyelmet 
arra, hogy boldogtalanok is vannak a világon, s lehetsz akármennyire boldog, az 
élet előbb-utóbb megmutatja karmait, beüt a baj, betegség, nyomor, kudarc, s ak-
kor senki se lát, senki se hallgat meg, ahogy most nem látsz s nem hallasz máso-
kat.” 
     Minden nemes szándéka mellett van valami komikusan naiv ebben a háborgás-
ban. Ivan Ivanics, az író szócsöve nemcsak a novellában talál fanyalogva vonako-
dó fülekre: mi is, akik már megéltünk egyet s mást azóta, mérsékelt lelkesedéssel, 
kritikusan hallgatjuk. Tekintsünk el azoktól, akik, ezt a háborgást fölerősítve, ki-
sajátították Csehovot, Tolsztojt, Gorkijt minden eddiginél arcátlanabb totális rab-
szolgarendszerük igazolására. Az ő országlásukért az írók nem felelősek. Ki gon-
dolta volna, hogy ez lesz a sok lelkifurdalásból, az értelmiség útkereséséből, ön-
kínzásából? Hogy a felelőtlen „boldogok” a némán tűrőkkel és a lázas ébresztge-
tőkkel együtt minden megkülönböztetés nélkül eltűnnek a süllyesztőben, s a törté-
nelmi forgószínpad a felismerhetetlenségig más képet mutat, ahol a kizsákmányo-
lás álszent rafinériával közboldogságnak álcázza magát, immár minden kényel-
metlen kritikát kiküszöbölve? Hogy az új „boldogok” a korábbiaknál is felelőtle-
nebbek lesznek, mert boldogságukat a mindenható pártállam garantálja, míg a „
boldogtalanokra” még siketebb csönd nehezedik, mert nincs közeg, ami a bátrak s 
józanok kiáltását közvetítse. 

De – mint mondtam – tekintsünk el most ettől a torz megvalósulástól, vizsgál-
juk meg közelebbről magukat az álmokat. Bizony, már azokhoz is szó férhet, fer- 
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tőzve vannak demagógiával. Mert mi más a földlakók felosztása boldogokra és 
boldog-talanokra, mint demagógia? Amely egyszerű képletben szentül hitt a 19. 
század, ezért tudott hinni abban is, hogy megvalósítható az egész emberiség bol-
dogsága. Tegyük hozzá, hogy ebben máig hisznek a 19. század örökösei, a „
haladás harcosai” keleten s nyugaton. Keleten e hit megszűnt már eleven lenni: 
vallás lett belőle, egyház, dogmákkal és inkvizícióval. Nyugaton nagyjából 
megmaradt olyannak, amilyen Csehov korában volt: a jólétben élők rossz lelki-
ismeretéből táplálkozó álmodozásnak, szószaporításnak. A skandináv országok 
radikálisai Ivan Ivanics kalapácsos emberét állítanák mindenki ajtajába, hogy 
ráébresszen a háborútól, éhínségtől, zsarnokságtól sanyargatottak sorsára. A cse-
hovival szemben ennek az új típusú ébresztésnek az a szépséghibája, hogy érzé-
kenysége egyenirányított: csak az ideológiáját visszhangzó jajszót hallja meg.  
     De Csehov természetesen ezekért sem felelős. Az ő hite még tiszta, kibúvók 
s hátsó gondolatok nélkül. Csak éppen naiv, s gondolkodásban a naivitás is bűn. 
Az az érvelés ugyanis, hogy azért gondoljunk embertársainkkal, mert egyszer 
mi is a szerencsétlenek sorsára juthatunk, visszafordítható: miért törődjem más 
bajával, mikor előbb-utóbb rám is sor kerül, a lét nekem is megmutatja karmait? 
Ma neked, holnap nekem. Olyan a boldogság és a boldogtalanság, mint a napsü-
tés és a borús ég: nincs benne logika, kinek s mikor melyik jut. Élvezze a napot, 
akire süt s ameddig rásüt. Íme, az emberek, boldogok és boldogtalanok közö-
nyének egyszerű magyarázata. Hisz a boldogtalanok is azért viselik csendben 
sorsukat (bár napjainkban megtanultak már, a média felerősítésével, hangosan 
panaszkodni s követelőzni, vádaskodni is), mert jól tudják, hogy hasztalan kiál-
tanának; ha pedig sorsuk fordul, éppoly vakok és süketek lesznek mások bajára. 
Ezt a jogot vásárolják meg néma tűrésükkel. Hisz akkor is, amikor már a  
„boldogok” közé számíthatják magukat, ki vannak téve a közös emberi sorsnak, 
betegségnek, halálnak; senki sem menekszik az élet „karmaitól”, a minden hó-
hérnál dúsabb fantáziájú végzettől, szeretteik elvesztésétől, testük megnyomoro-
dásától, lelki gyötrelmektől s a biztos elmúlástól. 
     Ami pedig a statisztikákat illeti: itt az északi „boldogoknál” is vészesen el-
szaporodtak már az öngyilkosok, alkoholisták, kábítószeresek. Csehov Oroszor-
szágához képest tudunk ugyan pozitívumokat felmutatni, például hogy nálunk 
hihetőleg egy gyermek sem hal meg hiányos táplálkozás következtében. De en-
nek is ára van: szigorúan korlátozzuk szaporodásunkat, szemérmetlenül jóltart-
juk saját gyermekeinket, bár jól tudjuk s naponta látjuk is a képernyőn, hogy 
korunkban is milliószám halnak meg a gyermekek a világ más tájain. Más szó-
val arrafelé mi is bölcsen szemet hunyunk és adjuk a süketet azzal a ki nem 
mondott s nem is tudatosított érvvel, hogy a kutya sem segít, mert nem is segít-
het rajtunk, ha egyszer beborul felettünk az ég: eldugulnak a külkereskedelem 
forrásai és útjai, és saját krumpliföldjeinkre, elhanyagolt mezőgazdaságunkra, 
félig kipusztult és higannyal fertőzött halállományunkra leszünk utalva. 
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Neufeld Róbert 
 
A deszkalapon 
(Menekülés 1956-ban) 
 
Részlet a szerző ”Där Åkrarna grät” (Ahol a földek sírtak) című könyvéből. 
 
 
 

Apám türelmetlenül intett felém az ujjával. Mintha azt akarta volna mondani, 
gyorsabban, gyorsabban! Feltűrtem balkaromon az ingujjat, lecsatoltam az órám 
és a kocsis felé nyújtottam. Közben megátkoztam, egész nyomorult életemmel, 
kiábrándulásaimmal együtt.  

A kapzsi nyavalyás kikapta kezemből az órát. 
Apám ismét a többiekhez fordult.  
– A fiam megtette a magáét. Még két karórát akar a jóember. Nyomás! Járja-

tok a kedvébe, hogy elindulhassunk már végre. Mert ha nem, hát még itt raga-
dunk… 

Lassan, de előkerült még két karóra.  
A kocsis azokat is úgy kapta ki a kezekből, mint az enyémet. Aztán a lámpa 

elé emelte mindeniket. Alaposan megvizsgálta, megforgatta, a jobb füléhez 
emelte mindeniket. Az egyiknél felmordult. Áttette a bal füléhez. Aztán újra a 
lámpa fényénél folytatta a vizsgálódást, hallgatta ketyegésüket. Kis ideig még 
forgatta az órákat, miközben arcán mosoly futott át. Aztán eltűnt a mosoly és az 
órák is. Ugyanabba a zsebébe dugta  ahová korábban a pénzt tette. 

 Komor tekintetet vetett apámra. 
– Egyik se Doxa, morogta szemrehányóan. 
– Nem, felelte apám, de biztosan jók. A fiamé például a legjobb minőségű 

svájci óra. Jobb világításnál láthatja, ott áll a számlapján. Én tudom, mert azelőtt 
én viseltem. Maga meg haláláig használhatja. 

 – Hrrrmmm….morogta a kocsis. – Rendben, no. Így elég lesz.  
Megfordult és odakiáltott a másik két kocsisnak. Pista! Maradj itt és vigyázz a 

szekérre! Pár óra múlva visszajövök. Gergely, te meg hazamehetsz! Este nézz 
be hozzám, hogy megbeszéljük!  

Újra felénk fordult.  
– Na gyerünk! Essünk túl rajta! 

* 
A kocsis határozott léptekkel vágott neki a szántóföldnek, a távoli fénypontok 

irányába. Az én hátamat hátizsák nyomta, anyám Tibort vezette kézen fogva, 
apám meg az elemózsiás szatyrot vitte. Mellém lépett és gyengéden megpaskol-
ta az arcomat. Aztán, hogy kicsit enyhítsen a szomorúságomon, megcirógatott.  
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– Mindenütt vannak kapzsi emberek, akik kihasználják a szorult helyzetben lé-
vőt. Ez ellen nincs mit tenni. Megragadják az alkalmat, kiszimatolják mikor legse-
bezhetőbb az ember.  

Apám együttérzése melegséggel töltött el, de azért mégis nyomorultul éreztem 
magam. Hirtelenjében nem is tudtam, mit mondjak, csak a vállamat megvontam. 

Frissen szántott földeken kellett átvágnunk, a mély, süppeteg barázdák irányá-
ban. Az esőtől ragacsos, agyagos föld kilós rögökben tapadt a cipőm talpához, 
olyan nehéz lett tőle, mint az ólom. Belesüppedtem a sárba, úgy kellett kihúzni 
belőle lábamat minden lépés után. 

Bizony keserves volt és nehéz. Egyhamar beláttam, nem holmi félórás könnyű 
séta előtt állunk. Választhattam, hogy a barázdák tetején vagy az alján vánszorog-
jak. Nem mintha az egyik könnyebb lett volna, mint a másik, de váltogatni egysze-
rűen lehetetlen volt.  

Előbb a tetejét választottam, de egy-kettőre beleragadtam a sárba és alig tudtam 
továbbmenni. A barázda alján valamivel könnyebb volt, de a sárkoloncoktól így 
sem szabadultam meg és tartani a tempót sehogy sem tudtam. Valami vigaszt je-
lentett nyomorúságomban, hogy a család minden tagját végre újra maga körül tud-
tam. Mert amíg a szekereken kuporogtunk, háromfelé voltunk elosztva.  

Márta néni nehezen tartotta velünk a lépést, Berci bácsi segítette a karjánál fog-
va. Már amennyire az erejéből telt, hiszen neki sem volt könnyű. Tamás és Gaby a 
nyomukban botorkáltak, így nekik kicsit könnyebb volt a dolguk. Magda anyám 
mellett csetlett-botlott, úgy segítettek egymáson, ahogy tudtak.  

Tiborból egyszerre csak kitört a sírás. Elfáradt, nem akart továbbmenni. Meg-
álltunk. Apám vállára emelte, miközben anyám levette lábáról a cipőt, hogy ne 
sározza össze apám ruháját. Én átvettem a tarisznyát meg öcsém cipőit. Aztán új-
ból nekilódultunk.  

Mint általában, most is lemaradtunk. Nem mintha ez jelentett volna valamit, 
hiszen most már lehetetlen volt eltévedni. Egyrészt végig láttuk a távoli lámpákat, 
másrészt szemmel tudtuk tartani a többieket a korahajnali, szürkés fényben. A sár-
ból ütemesen kirángatott cipők hangja pedig megadta az irányt. Cupp….cupp…
cupp…cupp. Akit negyven pár cipő cuppogása vezet, nehezen téved el.    

Legalább egy félórája küszködtünk már. Megálltam és kémleltem a félsötétben. 
Vajon közelebb jöttek-e azok a lámpák? Nem először álltam meg, nem először 
tettem fel a kérdést, de valahányszor megtörtént, mindig fáradtabbnak éreztem 
magam. És egyre jobban elkeseredtem, mert mindig úgy véltem, hogy a lámpák 
csak nem jöttek közelebb. Ezt nem értettem, hiszen mi majdhogynem megszakítás 
nélkül meneteltünk és józanul ítélve már rég el kellett volna, hogy érjük őket! De 
mégsem. A csalódástól majdnem elsírtam magam.    

Láttam, hogy apám megáll. Utolértem és megálltam én is.  
– Fáradt vagyok, mondta. Kis nyögéssel leemelte válláról Tibort és feltette az 

enyémre. Helyette átvette a tarisznyát meg a cipőket. Tibor lecsüngő két kezét  
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megfogtam és indultunk tovább. Tibor rögtön elkezdett csacsogni ott fent, a fe-
jem felett, aztán kis idő múlva elcsendesedett. Karját nyakam köré kerítette, fejét 
fejemre hajtva elaludt.  

Tovább küszködtem. Tekintetemet a lámpákra szegezve mentem, mint egy ro-
botember. 

 Lábat felemelni, lábat előre tenni, le a sárba, most a másikat utána húzni, azt is 
felemelni, előre tenni, le a sárba, és így tovább.  

Az örökkévalóságig.  
A hátam görnyedt, fájt a tehertől. Megálltam, megpróbáltam kiegyenesedni de 

óvatosan, nehogy Tibor felébredjen. Sajnos mégis felébredt, és mint mindig, ha 
felriasztották, most is bömbölni kezdett. Megpróbáltam csítítani de nem sikerült. 
Csakazért is folytatta. Még csak le sem tudtam tenni, mert nem volt cipő a lábán.  

Apám hozzám lépett. Visszaadta a tarisznyát meg a cipőket, és a vállára vette 
Tibort. Ekkor végre elhallgatott, amikor apám bizalmas hangon, csendesen szólt 
hozzá. Mondta, hogy már nem vagyunk messze, lesz majd finom cukros tea meg 
szendvics. Ettől Tibor megnyugodott. 

Végre aztán mégis csak közelebb látszottak azok a lámpák. Már nem csak, mint 
homályos fénysor világítottak a távolban, most már mindegyikük, mint jól kive-
hető fénypont csillogott a közelben. Fényükben már az épületek is látszottak, né-
hány kisebb és egy amelyik nagyobbnak tűnt.  

Fellélegeztem. Végül talán mégiscsak megérkezünk. Pillanatig azon töpreng-
tem, vajon hány határvonalat léptünk már át. Igaz, a kocsis azt mondta, hogy a 
határ itt egyenes vonalban fut, de korábban az a hír járta, hogy olyan, mint az 
ökörpisilés. Hol nálunk, hol meg osztrákban jár az ember, ha toronyirányba 
megy. De gondolom a kocsisnak lehetett igaza, mert határőrökbe nem ütköztünk. 

 
Viszlát öreg Hazám, gondoltam. Ha az határállomás, ami ott rémlik a lámpa-

fényben, akkor már nincs sok hátra belőled. E gondolatra megdöbbentem. Hihe-
tetlen, egyszerűen hihetetlen! Alig hetvenkét órája még egy teljesen más világ-
ban éltem. Sáros szántóföldek? Cuppanó, ólomnehéz cipők? Határsáv? Menekü-
lés éjnek idején? Hát ilyesmiről még csak nem is hallottam! Hasonló csak má-
sokkal fordult elő! Velem? Az én családommal? Ugyan! És mégis. Hogy tudtak a 
dolgok így, ilyen nyaktörő tempóban megváltozni, egy ilyen teljesen új, ismeret-
len világot teremteni számomra?  

Az apró lépések zsarnoksága. Valahol olvastam ezt. Ha egy kis lépést megtet-
tünk egy bizonyos irányba, a következő lépést már az diktálta. És a rákövetkezőt 
az előző. És így tovább. Ha egy folyamat egyszer elindult, akkor apró mozzana-
tok, lépések vezérlik a fejleményeket. Visszaút nincs. Ez érvényes ránk is. A mi 
kis lépéseink közül az elsőt csupán hetvenkét órával ezelőtt tettük meg, és most 
ide vezettek. Ide a senki földjére, Hazánk végvárainak kijáratához. És hogy ez 
milyen tempóban zajlott le, majdhogy fel sem lehet fogni.  
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Dickens Két Város című könyve jutott eszembe, gyerekkorom egyik legizgal-
masabb olvasmánya, az ami rávitt a körömrágásra. A rémuralom néhány kivégzé-
sét festi le az író, a halálraítéltek szemszögéből nézve. Az olvasó átérzi a szeren-
csétlenek helyzetét, akikre a nyaktiló lehulló pengéje vár, akiknek röpke percük 
van még hátra, és elmondja, hogy miféle szörnyű kétségbeesés gondolatviharai 
tombolhatnak az agyukban. És ez még nem minden. Az író olyan intenzitással, 
olyan pontossággal írja le a hátborzongató pillanatokat, hogy az olvasó saját ma-
gát érzi odakötve a még függőlegesen álló deszkalaphoz, amely pillanatokkal ké-
sőbb majd előrebillen, a még a magasban villogó penge alá. A vérpadon történtek 
mozzanatai villámgyorsan és könyörtelenül követik egymást, úgy, hogy azokat az 
elitélt jóformán nem is képes felfogni. Az egyik pillanatban még a saját lábán áll, 
a következőben már megkötözték, a deszkalap lebillen, halálfélelemtől kimeredt 
szemekkel néz le a véres kosárba, valami megcsikordul a feje felett és aztán sem-
mi.  

Emlékszem a jelenetre, kivert a hideg veríték, és mégis újraolvastam vagy há-
romszor. Átéltem és mégsem éltem át. Mert nem voltam úgy kétségbe esve, mint 
az elitélt. Mert nem éreztem igazi félelmet, mert nem rémített az ismeretlen túlvi-
lág és az örök sötétség. 

Akkor nem de most igen. Itt, ezekben a keserves pillanatokban éltem át valamit, 
ami Dickens megrázó leírásával volt rokon. Most én is, mi mindannyian, hasonló 
könyörtelen folyamat foglyai voltunk, hasonlóan, apró lépések zsarnoksága alatt 
közeledtünk az ismeretlen sors, az ismeretlen új világ felé.  

Most még itt vagyok otthonomban. Itt ebben az országban, a Hazámban, ahol 
anyanyelvemen beszélni megtanultam, ahol írni, olvasni megtanultam, ahol a köl-
tők hol megríkattak, hol megnevettettek, ahol a zene lelkem legszebben szóló 
húrjait rezdítette meg, ahol oly sok keserű és mégis oly édes kenyér verte el éhsé-
gemet. Még itthon voltam de már a deszkához kötöttek. Még az anyaföldet tapos-
tam, de a tiló már várt rám. Még kérhettem volna kegyelmet, de számat már be-
tömték. Még vethettem volna egy pillantást vissza, de szemem már be volt kötve. 

Istenem segíts meg! 
Lassan úrrá lettem magamon.  
Valami ütemes hang hallatszott, mintha katonák masíroznának. Masírozó kato-

nák? Itt? Hát honnan jönnek ilyen hirtelen? Ugyan. Ez nem létezik! Nos a rejtély 
csakhamar megoldódott. Előttem, a szürke homályban embercsoport körvonalai 
kezdtek kirajzolódni. Valami furcsa módon mozogtak. El sem tudtam képzelni, 
hogy mit csinálnak. De aztán hirtelen aszfaltra léptem és megértettem, hogy amit 
én a katonák masírozásának hittem az menekülő társaim trappolása volt. Cipőik-
ről verték le így a sarat, és én persze mindjárt követtem példájukat. 

Megkerestem az enyéimet. Tibor ismét anyu kezét fogta, most már cipő volt a 
lábán. Apám ott állt mellettük. Szaporán lélegzett, lehelete, mint megannyi kis 
felhő lebbent ki szájából. Az elmúlt óra fáradalmai teljesen kikészítették.  
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Néhány száz méterrel arrébb a számunkra korábban oly csalóka irányjelek vilá-
gítottak. Most már tisztán kivehetően, a fénykörükben terjeszkedő épületekkel 
együtt. Közülük a legnagyobb, egy cserepes tetejű fehér ház volt. Lehetett oszt-
rák de lehetett volna magyar is. Hirtelen a kocsis hangját hallottam megint. Előt-
tünk állt az út közepén, kezével hátrafelé jelzett.  

– Látják, amit én?    
Mindnyájan arra néztünk.  
– Na, látják, amit én? Hát a sorompót! Na, jöjjenek már ide! Innen látszik. A 

határsorompó! Jöjjenek hát, nézzék meg! Megérkeztünk. Jöjjenek csak, elkísé-
rem magukat egészen odáig.  

Elindult és mi mentünk utána. Hamarosan megláttam a házfal előtt kirajzolódó 
sorompót. Méternyi magasságban zárta el az utat. Az út jobboldalán üres őrkuny-
hó állt. Elsőnek a kocsis ért a sorompóhoz, aztán a többiek. A lámpák fényében 
láttuk, hogy combnyi vastag, piros fehérre, az osztrák színekre festett rúd. Mö-
götte, a fehér épület falán ott lógott az osztrák címer, a kétfejű sassal. Megérkez-
tünk.  

Mögöttem a sötétben sírtak a földek. Előttünk a Kánaánba vezető út, keresztben 
rajta a sorompó. Odaléptem és rátettem a kezem. A sima, hideg felület érintésére 
vérem szinte megfagyott. Behunytam a szemem.  

A deszkalap előrebillent…         
 
                                                                                               Fordította: H. Zs. 
 

Benczédi Ilona: Halász 
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Neufeld Róbert magáról 
 
    1956-ban jöttem, t izenkilenc 
évesen, szüleimmel és öcsémmel együtt. 
Svédországot választottuk, mert Anyám 
már volt itt korábban. Ide hozták 
Bergen Belsenből, ahol sikerült  a bor-
zalmakat átélnie 
    Kétkézi munkásként kezdtem pályafu-
tásomat, aztán 1969-ben, esti egyete-
men gépészmérnök lettem. Később, 
1978-ban a közgazdász vizsgát is letet-
tem. A svéd közgazdaság különböző 
iparágaiban dolgoztam egészen 1990-
ig, amikor is szabadúszó lettem, hitelvi-
teli tanácsadói minőségben. Cégem 
mindez ideig megvan és működik 

Stockholmban. 
A mai napig három könyvet írtam. 1988-ban „Begränsa kreditförlusterna och 

sälj mer” címen megjelent könyvem a szakkörökben feltűnést keltett. Több nagy 
vállalat építette fel hitelvitelét azokra a tapasztalatokra amelyekről ebben a 
könyvemben írtam.  

1991-ben, társzerzővel, újabb könyvem jelent meg, „Full fart mot obestånd” 
címmel. Kis- és mikro-vállalatok csődproblematikájával foglalkoztunk.  

1996-ban megjelent harmadik könyvem, „Där åkrarna gråt” (Ahol a földek 
sírtak).  Jó sajtóvisszhangot kapott, a rádió és a televízió egyaránt többször fog-
lalkozott akkor vele.  

Harminc éve vagyok házas ember, feleségem Mária görög származású. Van egy 
fiam és egy lányom. Dimitri mérnök, Alkmini énekesnő. 
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Gulyás Miklós 

. 
 
Az egyetlen igaz hit* 
 
 
A San Marcó utcai cipész kirakatában olvastam, hogy Jézus az egyetlen meg-

váltó. Ha az állt volna ott, hogy Jézus az emberiség megváltója nála talpaltattam 
volna, de így továbbálltam. 

 
1789 nagy fontosságú év volt Stockholmban, mint korábban mondtuk. Az 

istálófalvi templomban keresztelték meg a kis Anderst, az egyetlen igaz hitre, a 
doktor Luther Márton által kezdeményezettre. Illesszük be ide, hogy 

 Wesselényi valamiféle egynyelvű és egyvallású – esetleg nem túl sok vallású 
Magyarországról álmodozott. Valami Svédországféléről. Ha lehet csak egy temp-
lom és egy lelkipásztor legyen a faluban. Akármilyen vallásra áttért volna, csak-
hogy megszüntesse a káoszt. Még katolizálni is hajlandó lett volna (és magával 
vitte volna egész Erdélyt). Emlékezzünk anyjára, aki nem vallásos meggyőződés-
ből, hanem kizárólag szerelme miatt, vagyis haszonból, tért református hitre. 

Boldog ország, hol egy nyelv, egy vallás, egy nemzet s származás s azonos 
szokások mindenkit rokonná tesznek! 

 
Ilyen boldogan egyszínű volt egykoron az én Svédországom. Anders 

Lindeberg tudta, hogy az ő evangélikus vallása a legjobb, bár kétségei is  voltak. 
Majd halálunk után, mikor a Teremtővel találkozunk tudjuk meg, melyik vallás 
volt az igazi. Máshol meg így ír: A jövő vagy más világok ismerete az embernek 
meg nem adatott, ebbe behatolni buta kívánság, semmi más.  Aki azt meri állíta-
ni, hogy tud valamit a jövőről az vagy csaló vagy becsapott és ilyeneket hinni  az 
esztelenség tanújele. 

Lindeberg, bár következetesen küzd a vallások közötti egyenlőségért, szereti a 
katolikusokat piszkálni. Pesten örül, hogy az ő evangélikus templomában három 
nyelven volt istentisztelet, a németre el is ment. Bécsben meg neheztelte, hogy 
mennyire el van dugva az evangélikus templom. (Volt egyáltalán katolikus temp-
lom Stockholmban?) Kis számban már voltak Svédországban más hitűek is 
(katolikus kézművesek és vállalkozók, zsidó uzsorások és handlék) , de őket még 
jóakarattal se lehetett megtűrteknek nevezni. III. Gusztáv hirdethetett türelmet. A 
papság és az agymosott hívek  éretlen babonának tartották a nem evangélikus 
vallást.  

A kis Miklóst reformátusnak keresztelték Zsibón, de nem ez volt ott az egyet- 
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len hit.  A jobbágyok nem ritkán egyesült vagy nem egyesült görög hitet vallot-
tak. A hívők nem, de papjaik  ismerték a különbséget a két vallás között. A görög 
katolikusok semmit sem tudtak az újonnan vallott dogmáról, hogy a pápa az ő 
atyjuk. Még mindig Moszkvát (az orosz cárt) tekintették vallásuk fejének. 
Szivében görög vallású, állítja  Wesselényi Miklós. 

Farkas Sándor unitárius volt, Széchenyi meg katolikus. Hőseink tehát négy 
különböző hitet vallottak. Farkas Sándor nagyon kíváncsi természet:  
„Mindenható, ezek közül   melyiknek imádsága foganatosabb előtted?”  Miklóst 
a hit nem nagyon érdekelte, a vallásszabadság annál inkább. Széchenyit elszomo-
rította barátja érzéketlensége az Isten iránt. 

Ideje, hogy bemutassuk regényünk fontos mellékszereplőjét, az egyetlen 
egyverséért ismert Kölcsey Ferencet, nekem e kor egyik legkedvesebbjét, aki 
értékrendszerem szerint a kor legokosabbja volt, akiből nem lett vezér, talán mert 
gyerekesen megható volt a humora, akinek örömére Magyarországon nem zajlott 
vallásháború, a protestáns sérelmek gyógyítása nem Luther és Kálvin oldaláról 
Pázmány ellenében folyt, hanem a katolikus papság és a római egyházhoz tartozó 
világiak között játszódott. 

Horváth Mihály atya, – másik kedvencem –, azt hiszi, hogy az ír katolikusok 
helyzete már megoldódott és hozza fel példának a magyarországi protestánsok 
helyzetének javítása érdekében. Farkas Sándor meg haragszik az írországi protes-
tánsokra, hiszen alig vannak, de mégis annyi belőlük  a püspök, az érsek és a 
pap, és nincs más kötelezettségük, mint a nagy dézsmák és jövedelmek beszedé-
se. 

És ha már az íreknél tartunk, hadd mondjam el, hogy manapság már Svédor-
szágban is van belőlük. Látom őket néha egy kocsma ablakán keresztül. Énekel-
nek, és nagyon fekete sört isznak. Egyetlen írrel találkoztam – egy patikus felesé-
gével –, vele is régen. Nem kérdeztem, mégis belekezdett hazája piszkos és civi-
lizálatlan katolikusainak leírásába. Úgy beszélt róluk, mint a patkányokról. Az ő 
hibája, hogy az írországi csaták úgy nevezett objektív boncolgatására képtelen 
vagyok és a katolikusoknak szurkolok. De be kellene fognom a számat, mert el-
vemet idegrendszerem mondja tollba. 

Folytathatnánk az igazságtalanságokat.  Magyarországon a városok és birtoko-
sok a protestánsokat a birtokszerzéstől, törvényeik pedig a külföldi iskoláztatás-
tól eltiltották. „Mennyi különböző vallás van hazánkban, és mennyi előítélet 
közöttök, minő balvélemények egymás ellen! Több kárt ennél semmi nem oko-
zott…”, mondta Wesselényi. 

Wesselényi a francia és angol templomokban (az utóbbiakban különösen jól 
érezte magát, a zsoltárok és a nem túl dekorált falak szülőföldje templomaira em-
lékeztették) nem Istenre, hanem Erdélyre, szeretteire gondolt. Két lábon állt a 
földön. Otthon sokat tevékenykedett a református egyházközség szociális és ne-
velési munkájában. Az Istent gyakorlatiasan közelítette meg.  
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A katolikus gróf Széchenyi - mintha hívő lenne. Töpreng Istenen, a lelken, a 
halhatatlanságon. Lehet-e nagyobb boldogság, mint bizalommal, alázatossággal a 
Mindenhatóhoz felemelkedni. Az imádkozás nem csak szent kötelesség, de az 
emberi méltóságnak legfelségesebb jussa. De azért nem tetszik neki, hogy Szent 
Bernát száznyolcvan kolostort alapított. Nem túlzás ez? Hát az ember szerzetes-
ségre született? Máshol meg azt olvashatjuk, hogy kétségbeesett azért, mert az 
emberek kölcsönösen kiátkozzák és hitük miatt üldözik egymást. Sokat, igen so-
kat töprengett ezen. Az emberek száz- meg százféle vallást követnek, melyek 
gyakran ellenségesen, sőt nekikeseredetten állnak egymással szemben; pedig az 
erény valamennyi ember számára ugyanaz! Nem más a zsidónak, mint a keresz-
ténynek, nem más a mohamedánnak, mint a kínainak; és az emberek dőre vaksá-
gukban mégis áthághatatlan falakat emelnek, amelyek elválasztják egyik emberfi-
át a másiktól! Gyakran fájdalommal gondolt ezekre: ugyan miért nincsenek  szel-
lem-, helyesebben erkölcsgyakorló intézetek, ahol vallásra való tekintet nélkül – 
mindenki gyakorolhatná a kötelességteljesítést, a helyes cselekvést, szóval min-
denfajta erényt. Annyi meg annyi úszó, lovagló-, vívó-, torna- és testnevelő iskola 
és intézet van, amely ügyesebbé teszi – de jobbá nem – az embert. Még ortopéd-
intézetek is vannak, ahol kiegyenesítik az elferdült testűeket. De lélekgyógyító 
intézet nincs sehol. Pedig bizonyára sokkal több a szellemileg elferdült és sérült 
emberfia!  És ezt a magasztos igényt sem az iskola, sem a fegyház, sőt még a ka-
tolikus egyház sem tudja kielégíteni! 

Miért vagyok katolikus? – adja fel a kérdést önönmagának a gróf. – Miért nem 
vagyok valami más hitű? „Én szigorúan figyelembe vettem a katolikus vallás va-
lamennyi szokását, mégpedig nem azért, hogy a parasztoknak példát mutassak. Ó, 
nem; mert az ilyesmi bizonyos mértékig a képmutatás rovatába tartoznék, – s aki 
így cselekszik, az voltaképpen nem egyéb, mint holmi „templomi csalimadár”; én 
azért jártam misére, gyónásra., mert katolikus vagyok, és ha török lennék, akkor 
török módra, – ha zsidó, zsidó szokás szerint  a mecsetben, a zsinagógában  let-
tem volna áhítatos, lehet, hogy több okból – amiket most nem akarok felsorolni – 
más hitre tértem volna, de sokkal valószínűbb, hogy nem; – mert, amint mondot-
tam, minden ember számára csak egyféle erény létezik, és csak a külső árnyalatok 
különbözőek, ám ezeket az okos ember szigorúan szem előtt tartja, mint ahogy 
egy „művelt ember” sem vét a bevett társasági szokások ellen, ha ezek sokszor 
merő ostobaságok is; hanem legfeljebb arra törekszik, hogy leküzdje és helyesbít-
se őket”. 

Erdélyben Széchenyi lelkesen felkiált: „Kolozsvárt öt vallás van s csak egy kö-
zös temető!” És folytatja franciául: „Ha a vallás a legnagyobb szellem gyümölcse, 
s ha tolerancia a vallás legmagasztosabb része, akkor bizony sohasem láttam 
marquable que Clausenburg! Münchenben csak konstatálja, hogy Élise bajor her-
cegnő a porosz trónörökösbe szerelmes, és az is őbelé. A házasság a vallás külön-
bözősége miatt nem jöhet létre. 
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A gróf szorgalmas misejáró, a gyónást egyenesen kedvelte. Vallását az egyház 
parancsai szerint gyakorolta, évenként legalább húsvétkor meggyónt. Bűneit a 
legapróbb részletekig felsorolta, nem ígért megbánást. Ha kedves volt a pap né-
hány miatyánkkal beérte. Ha következetes és igazságos, akkor csak kétségbees-
ve oldotta fel a grófot bűnei alól. A gróf nem mindig áldozott, mert nem volt 
bizalma megigazulásában. 

Az unitárius Farkas  úgy gondolta, hogy az erkölcsi törekvésben és a lelkiis-
meret  tisztán tartásában hibás az az elv, miszerint Jézus a mi bűneinkért szenve-
dett. Ha vallásos ceremóniákat tartunk és imádkozunk, amit a papok, 
katekézisek és teológiák prédikálnak, akkor bűneink megbocsátatnak? Jézus ta-
lán nem is akart az egész emberiségnek egyetlen általános vallást alkotni. Ő csak 
azt látta: a zsidó papság vallásos szemfényvesztéseivel demoralizálta a népet, 
hogy annál önkényesebben uralkodjék. „Hiába akart volna (Jézus) észvallást, 
philosophiai míveltséget tanítani, az mind fellül volt a köznép megfoghatósá-
gán.” 

Farkas, az akkor még Magyarországon majdnem pogánynak tartatott 
szentháromságtagadó unitárius vallású azt, írta Kazinczynak, hogy nem próbál-
hat semmit, mert ő unitárius, székely és pénztelen. És tegyük hozzá, hogy Far-
kas Amerikában járván (mert oda is elkerült) mennyire örült, hogy ott nincsenek 
se nemesek, se történelmi egyházak, és nem szégyen vallást cserélni. Negyven-
nyolc vallás között egyik sem uralkodó, hanem egyformajussal bíró vallás! Szé-
chenyi és Wesselényi – ha fejedelmi trónusukról is – Farkas integritását csodál-
ták. 

Az egy-vallás rendszerhez szokott svédnek a magyarországi zűrzavar fejfájást 
kellett volna hogy okozzon, de ők nem tartoznak a bizonytalankodó fajtájúak 
közé. 1840-ben egy lutheránus pap – Székács József – emlékbeszédet tartott az 
Akadémiának egy elhunyt tagja, báró Prónay Sándor felett. 

(Mert akkor már nekünk is volt Akadémiánk. A több mint egy évtizede a báró 
és a gróf alapította tudóstársaságnak  Farkas levelező tagja volt. Az akkor már 
több mint ötvenéves svéd akadémiát III. Gusztáv alapította egykoron, de tagsá-
ga – a magyarokéval ellentétben – nem képviselte az új időket. Tagadhatatlan 
azonban, hogy a svéd társaság híresebb lett – sőt világhírű – de ezt csak most 
tudjuk). 

Svédországban döntik el ugyanis, ki a legokosabb a világon. Anders mellett 
egy fiatal katolikus pap ült, akit előző évben tüntettek ki az Akadémia Nagydíjá-
val (Lindeberget húsz évvel korábban egy rossz verséért, Svédországban). A 
fiatal és szimpatikus papot Horváthnak hívták, az Akadémia által kitüntetett 
könyve Az ipar és kereskedelem története Magyarországban címet viselte.  

Mihály atya ott ült és hallgatta evangélikus kollégáját és odasúgta a svédnek, 
hogy milyen szép és jó a beszéd. A végén résztvett a sok szívbő ljövő egyöntetű 
Éliánnázásban. Lindeberg zárójelben elmagyarázza olvasóinak, hogy az élián  
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svédül brávót jelent. Később Anders többször látott különböző vallású embereket 
egymással barátságosan beszélgetni (Nem megható?, kérdezem.) és többen 
mondták és biztosították Lindeberget, hogy a különböző szekták Magyarországon 
a legjobb viszonyban vannak egymással. (Mijóakaratúan elmosolyodunk, és ne-
tán a Táblák  vallásháborúra emlékeztető vitáira gondolunk.) 

Anderst felháborította, hogy Horvátországban protestánsok nem telepedhettek 
le. (Mintha Svédországba tárt karokkal csalogatták volna a katolikusokat.) 

Eddig csak a hazai pályán mozgó igaz hitek és eretnekek viszonyait próbáltam 
érzékeltetni. A pogányokról is illik szót ejteni. A törökök már több mint százöt-
ven éve eltávoztak és mecsetjeik az igaz hit templomai lettek. Azok a székelyek – 
a szombatosok akik hátat fordítottak a keresztény hitnek sem nevezhetők  eretne-
keknek. A harmadik pogányság  építette zsinagógáit, kóstolgatta a disznóhúst és 
leborotválta a pajeszt. Egyre több szüleik szomorúságára már goj szeretővel bu-
jálkodott. A rabbik hatalma – mint keresztény kollégáiké – mérséklődött. 

Itt volt a török (a moszlim), aki nem bántotta a hatalma alá került nemzeteket, 
sőt ősi  szokásaikat és intézményeiket jórészt békében hagyta. Felsőségét fenntar-
totta és zsarnoki hatalmát űzte ugyan, mégpedig gyakran vad kegyetlenséggel, de 
a főcél a sarcolás és pénzkicsikarás volt. De a népeknek megengedte, hogy belső 
dolgaik felett döntsenek s önmagukat igazgassák. 

A törököt gyűlöletessé tette önkénye, durvasága, kapzsisága, birtok- és magán-
tulajdon szentségét nem tisztelő viselkedése. Gyűlölte a keresztény vallást, de a 
keresztény is gyűlölte az övét. A török ezzel szemben nem bántotta - vagy alig 
bántotta - a népi és ősi szokásokat. Az emberek ilyenekre érzékenyek és ezért a 
népekben nem fejlődött ki olyan ellenséges érzelem velük szembe, mint más  ide-
gen nemzet  felé. Wesselényit tolmácsoltam, de Kölcsey is hasonlóan közelítette 
meg „a moszlim kérdést”. Azt kérdezte, hogy mért van az úgy, hogy Mohamed 
más vallások szembe erőszakot és üldözést parancsol híveinek, de mégsem üldö-
zik a másvallásúakat, míg Jézus szelídséget prédikál és emberszeretetre tanítja 
híveit s a keresztények „dühöket az óceánon is keresztülvivék”. 

Milyen idegen hatalom iránt érzett a nép ellenséges viszonyt?  Netalán a ke-
resztény Ausztriára gondolt Wesselényi? Szót sem szólt Rákocziról, aki a ke-
resztény Európától menekülve a moszlimoknál lelte meg oltalmát. Kossuth tö-
rökországi útját még nem tudhatta. És azt sem, hogy Bem apó cserben hagyta 
ősei hitét. 

A másik pogány nép, a szombatosok (ezek a székely  csudabogarak, akiknek a 
zsidókhoz tulajdonképpen semmi közük se volt), okoskodtak a Biblia körül,  
talán úgy, hogy mi bajuk van a papoknak a szombattal, és mért költöztették át 
vasárnapra, hogy az Úristent hetente két napon  kel magasztalni. Van erre a két-
napos dicshimnusz-hallgatásra az Istennek egyáltalán ideje, amikor gyámolítani  
kellene e Siralom Völgye lakosait? 
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Maguk (papok segedelme nélkül) olvasták a Bibliát (ilyen műveltek voltak a 
székely atyafiak és anyaleányzók!) és arra a következtetésre jutottak, hogy ne-
héz egyszerre zsidónak  és kereszténynek lenni. Nehéz a megbocsájtó Jézust és a  
kegyetlenül bosszúálló zsidó Istent egyformán szeretni. Ezek a jámbor emberek 
a hozzájuk egyáltalán nem hasonlítható zsidó istent választották. 

A harmadik pogány – a zsidó – külön fejezetet érdemel. Erről majd később. A 
mózeshitűekről szóló  historiát majd a Galathea gőzösön Bécs és Pest között 
kezdjük el, amikor a fedélzeten Anders Lindeberg és Chorin Áron, az aradi fő-
rabbi beszédbe elegyedett, amig a többiek - például Széchenyi István - ebédjüket 
fogyasztották. Chorint a törvény tiltotta a tréfli  ételtől (bár nem tagadta, hogy 
már ideje volna megkóstolni), Andersnek a hajókonyha közép-kelet-európai 
kosztja túl fűszeres lehetett. Ez utóbbi csak feltételezés.  

2001. Öt nap van még  Szentestéig. A svédek már nem hiszik az Istent, de ka-
rácsony kora reggelén zsúfoltak a templomok. Százezer – talán még több – szép-
hangú hitetlen fiatal és öreg minden héten gyakorolja a szebbnél szebb énekeket, 
amelyek a Teremtőt dicsőítik.  A sírokat és templomokat gondosan ápolja az 
agnosztikus svéd nép. Százezernyi bevándorolt mecseteket és katolikus templo-
mokat épít e szekularizált anyaföldre. 
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Az egyetlen igazi nyelv* 
 

Svédországban mindenki tudott svédül, Magyarországon talán minden harma-
dik ember magyarul.  

Ifjúságom Óbudáján a piacon még repkedtek a bulgár, a sváb és a tót szavak, 
de ezek a nyelvek már akkor hattyúdalukat énekelték, esetleg négy fal közé szo-
rultak.  

1789 nagy fontosságú év volt Stockholmban, mint már korábban mondtam. A 
kis Anderst a lelkipásztor svédül fogadta az egyház közösségébe. A zsoltárok, a 
templomi feliratok nyelve ez volt, az érthetetlen latin szavak figyelmetlenségből 
a véletlen folytán fűszerként itt ragadtak a katolikus időkből. Az utcán a feliratok 
kizárólag a dicsőség és hősök nyelvét idézték. (Nem úgy Pesten, ahol németül 
írtak). Stockholmban természetes volt a svédül való megszólítás. A ringyók vagy 
a kocsmák után kutató idegen tengerészen kívül mindenki svédül beszélt. 
(Pesten keresték a közös nyelvet). 

A képzeletbeli dolgozatírás tárgya mondjuk Nyári vakáció. A nebulók: 
Széchenyi István, Anders Lindeberg, Farkas Sándor és Wesselényi Miklós. 

Egy órán át serceg a toll. Hazamegy a tárgyilagos és megvesztegethetetlen tanár 
úr, és javítgatni kezd. Ha a szókincset és a stilisztikai tudást veszi csak alapul, 
akkor  a magyarok messze a svéd mögött vannak. Persze Anders Lindebergnek 
könnyű, hiszen annyi meg annyi svéd király támogatta a svéd nyelvet. A protes-
táns kultúra is nagyon hasznos az anyanyelv oktatóinak! A királyok újra és újra 
fordítatták a bibliát, a svéd nyelvet akadémiával támogatták, a tájszólásokat és a 
hazai idegen nyelveket irtották mint a gazt. Virult a nép nyelve, pontosabban az 
a nyelv, amit a nép nyelvének akartak. Lindeberg ötös. Wesselényi csak hármas. 
De a báró  mentegetődzik, hogy  ez nem az ő hibája, hanem Nagy Lajosé és Má-
tyás királyé, akik nem voltak hajlandók a magyart  udvari beszéddé tenni. Kér-
kedik (hogy hármas fölét vagy négyes alát kapjon), hogy ő is, meg papája is a 
nyelvújító Kazinczy jóbarátai voltak. Széchenyi csak kettest kap (Ki meri a leg-
nagyobb mágnást megbuktatni?). A gróf a bécsi környezetet okolja korlátozott 
magyartudásáért, de hozzáteszi, hogy  szorgalmasan tanul. 

De  milyen jegyet kapjon Farkas Sándor? A tudós tanárok a formát, az idegen 
szavaktól való tartózkodást, a helyesírási szabályok betartását, a természetesen 
folyékony stílust tartják a legfontosabbnak, a tartalmat csak másodrendűnek. Így 
írt (nem a nyári vakációról) a „bölöni Kafka” (a prágai csak félévszázadra rá – 
nagymamám előtt két évvel – fog megszületni): 

1835. FEBRUÁR 8.-kán 
Szobámban maradtam egész nap, számot vetni magammal. Mind elésorolám 

politikai bűneimet. Megfeszítettem emlékezetemet, hogy ötesztendei politikai 
tetteim, írásaim s beszédim még egyszer megvizsgálhassam. Azokot elébb  
egyenként a törvény szoros értelme szerinti bírálat alá vetettem, ítéltem, mintha  
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idegent itélnék, s magamot  hazánknak akármely igazságosan magyarázott törvé-
nye előtt tökéletesen tisztának találtam. Azután egy határtalan önkény széke előtt 
képzeltem magamot, s érzém, mennyi oldalról vagyok megtámadható, mint ma-
gános szegény ember, mint hivatalbeli s mint író.   

De a megitéltetésig tenger aggódtatáson láttam magamot keresztül hurcoltatni. 
Lépteim után láthatatlanul leselkedtek egy fekete csoport zsoldosai. Minden nyo-
mon éreztem jelenlétöket, barátim s jó ismerősim közt, minden társaságban s 
magános elmélkedésim alatt, sőt íróasztalomnál is hátam mögül belékacsintgatni 
papirosamba. A legközönségesebb kifejezésimnek ezer rejtett magyarázatját ad-
ták. Lassanként kezdettek dolgaim elakadni, láthatatlan erő dolgozott terveim 
ellen; elhidegült s gyanakodó arc állott mindenütt előttem. Elnémultam a társa-
ságban, mert mindenikben ellenségem lappanghat. Olykor szolgai félelem verte 
le lelkemet, s olykor dühös kifakadásra  lobbantam, – de nem volt ki ellen. Kí-
vántam megvívni ellenségeimmel, de az nem állott elé seholt. Kívántam nyílt 
szívvel s ártatlanságom egész érzetében menteni magamot a vádak ellen, de a 
vádló nem volt seholt, a vádat senki nem közölte velem. Rágalom harapdosta 
mindenütt nevemet, költött bűnök büntetése ijesztgetett, és senki nem tudta szár-
mazásuk kútfejét. Végre egészen megnémultam, gyűlöltem az embert, s e  hazá-
ban, melyért annyit égek, annyit szenvedek, boldogságomra minden kinézés el 
volt vágva – s így éltem a bizonytalanságnak legkínosabb életét. 

Végre a zsarnok palotájába idéztettem, titkos parancs által, titkos ajtón vezet-
tetve bé. Egy fekete könyvre hivatkoztak ellenem, de a vádat senki fel nem ol-
vasta, s vádló senki nem volt. Oltalmazásnak nem adatott hely; a büntetés ki-
mondatott, s nem volt kihez appelálni. Hiában hordtam fel ártatlanságom, hiában 
kértem a törvény és igazság kiszolgáltatását, arra senki sem figyelmezett. Meg-
fosztva álltam mindentől az életben, meggyalázva, elzárva a szabadságtól s a 
zsarnok által kigondolt  minden lelki és testi kínoknak alája vettetve. 

Könnyezünk. Ötös. Nem lehetett rossz ez a kolozsvári unitárius főiskola. 
Vagy az iskola ellenére...? 
Lindeberg és Farkas, a két érthető és banális nevű polgár kapta – közel kétszáz 

év távlatából – a legjobb jegyeket.  A svéd magyarítva Hársfahegy (az olvasónak 
talán szépen hangzik, de svédül köznapian, polgárosan vagyis semmitmondóan). 
Lehetne például, órás. A székely, a csaholó ordas, magyarosított román vagy 
szász  vegyeskereskedő neve Bölönben. 

Ezzel szemben nehéz elképzelni Wesselényit vagy Széchenyit órásnak vagy 
szatócsnak. Adott esetben éjjeliőrnek, igen. Mi kutyabőrtelenek e nevek hallatán 
földig hajolunk. De akik már az Anjouk idejében nemesek voltak elmosolyodnak 
e két betolakodó arisztokrata nevét hallván.  Wesselényi nemrég még szláv volt, 
a neve vidám is meg menyegző is, és nem volt olyan régen, amikor Széchenyit 
még Szabónak hívták. Az erdélyi mágnások bizony számon tartották, hogy a 
gróf úr ötödik ősapja még nem is volt nemes. 
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Én aki  értelmező- és szinoníma szótárok segédletével, tanácsadó barátok támo-
gatásával írom ezt a regényt Farkassal és Wesselényivel osztom anyanyelvemet 
és közel ötven éve tanulom Lindebergét. Mennyivel hasznosabb lett volna ha 
mondjuk Franciaországból  Angliába költöztem volna. A köztársasági elnök 
franciájával és a királynő angolságával a legoktalanabb tartalom is zseniálisnak 
hangzana. Nagy átok svéd nyelvűnek vagy magyar nyelvűnek születni. Ez külö-
nösen a magyarra vonatkozik, erre az Európába idetévedt nyelvre. A svéd a fó-
kák társaságában még valamelyest otthonos Európában,  el-el tárgyalgathat né-
hány más laposgermánnal, még el-el tárgyalgathat néhány más lapos-germánnal, 
például a norvéggal, kinek beszédét könnyebben megérti, mint a nehezebb svéd 
tájszólásokat. Természetesen csak akkor, ha a norvég nem valamely nehezebb 
norvég tájszólásban beszél. 

Konstatálnunk kell azt a nagy igazságtalanságot, hogy a svédeknek és magya-
roknak egész életüket idegen nyelvek biflázásával kell eltölteniök, míg a nagyha-
talmak polgárai azonnal belevághatnak a nagy gondolkodók műveibe. 

Hősünket, az Amerika-utazót, Farkas Sándort csak mi ismerjük, míg Alexis de 
Tocqueville-t az egész világ.  Mi magyarok esetleg avval vigasztalhatjuk magun-
kat, hogy nagyszabású titkaink vannak. 

A Kárpát-Medencében annyi nyelven imádkoztak, hogy mindegyiket még az 
Úristen sem volt képes megérteni. Anders Lindeberg filozófál. 

A magyarországi törzsek különböznek egymástól nyelvek, vallások, szokások 
és kiváltságok terén. Egyetlen egy nyelv vagy vallás sem mondhatja magát ural-
kodónak. A német nyelvet kellett volna dominálóvá tenni, és ily módon beavatni 
ezeket a keleti törzseket a német műveltségbe. De ezt csak egy módon lehet meg-
valósítani: felvilágosodással és igazságossággal. 

(A jozefinista magyarok nem ritkán szimpatizáltak a német nyelv magyarorszá-
gi elterjedésével. Hozzuk csak fel példának a magyarellenesnek aligha nevezhető 
kassai kerület tanfelügyelőjét, Kazinczy Ferencet, aki sok népiskolát állitatott fel 
és lelkesen támogatta az anyanyelvi oktatást - a szlovákot és a magyart -, de a 
német nyelvtudást fontosnak tartotta.) Fiúk és lányok számára népiskolákat kel-
lett volna alapítani, amelynek feladata az alapvető tudás, a német nyelv és kultú-
ra ismertetése lett volna. Ugyanakkor tiszteletben kellett volna tartani a nemzetek 
szabadságát és jogait. Minden nép a magyar kiváltságosokkal egyformán része-
sülhetne mindenből, ami aztán megszüntethetné a törzsek közötti éles határvona-
lakat. De ilyen politikára Bécs képtelen, ugyanis gyűlöli és rettegi a szabadságot 
és felvilágosodást. 

(II. József idejében latin volt Magyarországon és Erdélyben a hivatalos nyelv. 
A hatóságoké és a bíróságoké. A tehetségesebb urak még el-el nyögdécselték a 
nyelvet, de lingua francának nem volt nevezhető. A román és magyar jobbágy 
nem tudott egymással beszélni. Az Árpád gimnáziumban, az 1950-es években 
három évet tanultuk a latint lelkes tanárunktól Gombár Vincétől, de tudásunk egy  
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épkézláb saját szentenciáig el nem jutott. A latinban esetleg az volt jó, hogy nem 
volt orosz. Ugyanúgy, mint a XVIII. század végén, hogy nem volt német. ) 

II. József volt az újabb magyar történelem egyetlen felvilágosult királya, aki azt 
akarta, hogy a magyarok is a haladók között legyenek.  Halálkomolyan hitte, 
hogy parancsra meg lehet valósítani olyat, amit csak az idő és a műveltség tehet 
érett gyümölcsé. Jól látta a császár, hogy mi minden hiányzik Magyarországon, 
mennyi mindent lehetne tenni és, hogy az ország nyelvi zavarai akadályozzák a 
reformokat. Ezért be akarta vezetni a hivatalos latin helyett a magyart. Tanácsot 
kért magyar és gróf kancellárjától, aki kezeskedett arról, hogy a magyar nyelvben 
nincs se sokszínűség, se műveltség. Ezért nemcsak, hogy magasabb, hivatalos 
stílusra nem alkalmas, de még civilizáltra sem. A kancellár nem ismerte Decsy 
Sámuelt, – pedig ő is Bécsben lakott –, ezért nem tudhatta, hogy a magyar nyelv a 
legszebb Európában, és eljön az az idő, amikor a fejedelmi udvarokból kiűzik a 
Frantzia nyelvet és a magyar lesz az uralkodó. A gonosz kancellárt is meg  kell 
védenünk, mert a nyelvújítás még csak csírájában volt, Arany János szülei se szü-
lethettek még meg. Ide kérődzködik Farkas Sándor: „Szegény József! Korán éltél 
te a magyar nemzetnek. Most a sírból is kiásnók kezeinkkel elveidet /.../! Amit te 
erővel ránk akartál tolni jovunkra, azt akkor kárhozatosnak tartók, s most erővel 
felakarjuk venni, s kárhozatosnak tartják nekünk.” 

 Arany Jánost is idézhetnénk, aki szintén a kalapos királyt tartotta a legna-
gyobbnak. 

II. József  ezekután megparancsolta, hogy vezessék be Magyarországon a né-
metet, mint  hivatalos nyelvet, mind a biróságokon, mind a hivatalos tárgyaláso-
kon. Ez a döntés majdhogynem felkelést okozott és halála előtt a császár kényte-
len volt határozatát visszavonni. 

Anders magyarázza svéd olvasóinak anyanyelvemet. 
A magyar, keleti nyelv, semmiféle európai nyelvhez nem hasonlít, de még az 

ismertebb ázsiaiakhoz sem. Azt állítják, hogy régi héber szavakat találhatunk 
benne. A nyelv hangzása után a finnre emlékeztet. Amuzikális. Okkal állítják, 
hogy a magyar egy finn törzs, de ebbe nem merek elmerülni. A magyar nyelv ter-
jed, keresi a helyét és végre lesz irodalma. (1833-ban így beszélt Kölcsey: „...hol 
áll a mi egész tudományi tehetségünk, a mi egész literaturánk? Nem hozom fel a 
németet, francziát vagy angolt; de maga a dán és svéd parányi literatura nem sok-
kal elébb van-e a mienknél?”) 

Lindeberg kétségbe vonta, hogy a magyar nyelv általánosítható lehet, de annyi-
ra csodálta Wesselényit, hogy elhiszi, hogy ami ezer évig nem ment, az most 
menni fog. De a nemesek és a nép magyar nyelvének összeforrását hasznosnak 
vélte. Abban az időben ugyanis nemcsak rendi és jogtalan magyar nemzet volt, 
hanem két magyar nyelv is: a nemesi társadalom idegen szavakkal telitűzdelt 
nyelve, melyet a parasztok alig értettek, és a népi magyar nyelv a maga szűz tisz-
taságában és korlátlan fejlődési lehetőségeivel, melyet viszont az urak néztek le  
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megvető  mosollyal. 
Tulajdonképpen Wesselényi sem hisz a magyar nyelv nagyobb elterjedésében. 

Vádolja a magyar hódítókat, akik elbizakodva a maguk erejében nem tartották 
szükségesnek a náluk sokkal nagyobb számú meghódított népeket, a legyőzött 
ellenséget, rokonokká és barátokká tenni. (A probléma tehát az volt, hogy a 
XIX. század Magyarországán a magyarok erős kisebbségben voltak, a népek 
meg nem kívántak magyarok lenni). 

A magyar nemzet az 500 000 magyar nemes volt, akit nem csak a nem magyar 
népek, hanem a jogtalan magyar többség is rettegett. 

Wesselényi a törvényhozásban és igazgatásban csak egyetlen egy összefogó 
nyelvben hisz: a magyarban. De hozzátette, hogy amíg a népek ragaszkodnak 
nyelvükhöz és sajátságaikhoz, addig azokat  tiszteletben kell tartani az alkot-
mány és igazgatás oltalma alatt. (Mai szemmel igazságtalan gondolat a kisebbsé-
gi nyelvek pusztulásának türelmes kivárása, de mennyivel szebb mint a francia 
forradalom kötelező egynyelvűsége!) 

Lindeberg ingadozik a német és a magyar között. A németet tartja praktikus-
nak, de azokra hallgat, akik a német nyelv és a „német érdek” közé egyenlőség-
jelet tesznek. 

(Nagymamám apámmal németül beszélt, én mindig azt hittem, azért, hogy mi 
ne értsük. Mért beszélnek németül, amikor mind a kettő tud magyarul?) 

A magyart a vezető rétegek beszélték, amely a jognélküli magyar polgársággal 
és alacsonyrendűekkel együtt Magyarország legnagyobb törzse volt. Az arisz-
tokráciának és főpapságnak nem tetszett a magyar nyelv térhódítása. Kölcsey 
vádolja is őket. Csak nem attól féltek, hogy a magyar nyelv veszélyezteti 
helyzetetüket avval, hogy a törvényt más is megértheti? A magyarországi Bábel-
tornyot – a maga arisztokrata szemszögéből –, az 1830-as években, nagyon szel-
lemesen festi le gróf Széchenyi. A törvényhozók otthon németül vitatják meg az 
ország ügyeit, a diétán magyarul szólnak, a felirat latinul készül, az udvarban 
németre fordítják, német resolutio születik, latinul küldik le, az országgyűlés 
magyarul vitatja meg, s magyarul szerkeszti a latin törvényt, hogy otthon aztán 
ismét németül vitatkozzék róla. Közben a dolgok értelme egyre kijjebb facsaro-
dik.  

A diétán a zágrábi püspök tiltakozott: Uraim, az ország többnyelvű, nem sza-
bad a magyart a népekre rákényszeríteni! Wesselényinek kész az ellenérve: a 
latint éppoly fáradsággal kell ezeknek megtanulni mint a magyart. (Persze a hor-
vátok olyan szemszögből ellenezték a magyar nyelvet, mint a magyarok a néme-
tet. A magyarok védelmére azt hozhatjuk fel, hogy Zágráb nemcsak a magyar 
nyelvtől félt, hanem az új liberális elvektől is, amelyet főleg a radikális magyar 
nemesség képviselt. Ezzel szemben a kormánypárti magyarok és a horvát urak 
egy húron pendültek.) 

2000-ből nézve az angolra (vagy valami hasonlóra) kellett volna tenni a tétet,  
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mert akkor mindent elölről kellett volna kezdeni (Zamenhoff még meg sem szü-
letett) és semmiféle nemzeti érzelem (sérelem) nem zavarta volna az embereket. 
Ki tudja, Széchenyi talán örült volna az angolnak,  és Farkas Sándor (aki a ma-
gyaron kívül más nyelvet el se tudott képzelni), ha deákosan is, de mekegte az 
angolt. Wesselényi túl későn kezdte el az angol biflázását és Angliában komoly 
kommunikációs problémái voltak, de megtanult bokszolni. A századik szót alig 
értettem, s ha én szólottam, engem senki se értett senki is. Anders Lindeberg  an-
gol lordnak nevezte Széchenyit. A lelkes költő, Petőfi Sándor szerint, a gróf  
„olyan ember, aki a fogpiszkálókat is Angliából hozatja  magának, élvén azon 
szent meggyőződésében, hogy a magyar ember hatökör az effélékhez.” 

A magyar lett a hivatalos nyelv a Kárpát-medencében. Ezt a nyelvet száz évvel 
később már az ország fele beszélte (Hála a növekvő középosztálynak, ezen belül 
elsősorban a XIX. század egymillió elmagyarosodott zsidójának. A több mint egy 
millió nem-magyar kivándorlása is erősítette a magyarság arányát.) Az első vi-
lágháború után a magyarul beszélők száma állandóan csökkent, mert a nyelvet 
tudatosan csak Sopron és Nyíregyháza között támogatják. De a nyelvi káosz ez-
zel végleg megszűnt. Manapság már mindenhol van lingua franca és mindenki 
tudja – jól vagy rosszul – a hivatalos nyelvet.  (Persze ők ezt még nem tudhatták.) 

Farkas Sándor, ez a különben olyan okos és imádnivaló jó ember – aki minden 
népet  szeretett – az egynyelvű Magyarország álmát annyira ápolta, hogy még 
elnyomással is hajlandó lett volna a magyar nyelv hegemóniájáért harcolni. Nem 
tudom kizárni, hogy a magyart műveltebb nyelvnek tarthatta, mint a Kárpát-
medencében élt többit, hiszen Skóciában az angolt magasztalta. A skótok egy 
része most is  beszéli a gaelt, de a műveltebbek már tökéletesen beszélik az an-
golt. Széchenyi félt attól, hogy magyar nyelv erőszakosan előtérbe kerül. A Ma-
gyar Tudományos Akadémián 1842-ben, ünnepi beszédében az „őrület hullámá-
nak” nevezte azt a szellemet, amely hazaárulónak bélyegez mindenkit, aki elle-
nezni meri a nem magyar állampolgárok szüntelen provokálását és üldözését. Ra-
dikális honfitársait később így  bosszantotta a gróf: hogyha ráköteleznék a ma-
gyar nyelv kizárólagos használatára kivágatná a nyelvét. 

Gyerekeim nem tudnak magyarul. Az egymillió Amerikába kivándorolt svéd 
leszármazott Luca napon angolul idézi fel gyökereit. Esetleg egy-két gyerek-
mondóka őseiktől rájuk ragadt. Ha nekem megtiltanák magyar anyanyelvemet, 
akkor ködös világba kerülnék, pedig ötvenéves gyakorlat folytán svédül is elme-
kegek. De abban nem látok tragédiát, hogy gyermekeim nem tudnak magyarul. A 
vegyes házasságok tapasztalatcserék és alkalmazkodások. A nyelvek és kultúrák 
erőszaktól mentes, természetes halálában nincs semmiféle tragédia, ha a nászi 
ágy a hóhér. 
 

 *  Két fejezet a szerző készülő esszéregényéből 
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Tar Károly 
 
Kék-sárga csokor 

 
  Faragott fájdalom 

 
 

Amikor a stoplámpa fényes gombját megnyomtam 
és vártam türelmesen hogy vörösről reményzöldre váltson végre 
másodpercekbe passzírozottan rengeteg időt loptam 
és persze megint rád gondoltam 
                                                    nyájas emberiség 
nyilván nem az összevissza barangoló nyájra 
                                                           hanem csakis a sajátomra 
 
mert emberiségből ugyebár tetű sok volt a múltban 
jórészük már fenn a magasságosban 
                                                           mások a pokol fenekén 
és szanaszét nyakig érő bűzös gondban 
bizonyisten rád gondoltam 
                                                           és a meglepetésre 
          ami csakis akkor érne 
           amikor szobrot állítanék neked 
          és akkor abban a lámpaváltó hosszú pillanatban 
          ismeretlen arcod kifaragtam 
                                                          drága barátom 
           és így igazzá szépültél mindörökre 
 
az élethű szobor így szólt 
                                                        bajban voltál melléd álltam 
szépreményben izzott szavad 
miközben észrevétlen magamról mintáztalak 
s mert időm volt bőven 
egyre másra faragtam a szobrokat 
minden útkereszteződésben 
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kifaragtam sietve kapkodva apám anyám testvérem 
mindenféle jóságanyagból lelki márványból 
kifaragtam félelem-életem kiszenvedett társát 
reám ragyogtatott tündöklő csillagvágyból 
                                     barackvirágból 
                                     krispány* illatából 
                                     szemfedőmagasra kúszó cédrusfából 
                                     szívbemarkolások lajstromából 
                                     szerelem hangzavarából 
                                     hálából és halálból 
                                     reám hagyott holdtalan éjszakákból 
                                     megannyi észrevétlenül mélyülő ráncból 
                                     világomvége beteges lázból 
                                     berozsdásodott téphetetlen láncból 
       
amikor aztán azt hittem se időm se erőm nincs már másra 
s hogy vörösből sohasem vált át a tilalomfa-lámpa 
faragtam tovább Michelangelo módra fájdalmam- 
                                    magasította emlékoszlopokba 
      maradtunk aztán táncba 
      szemeltek minket láncba 
      történhet ez mással is 

 
A fájdalomfaragó tánca 

                                                                              
gyere kislány rákászni 
megtanítlak pávázni                
szirmot bontott az idő 
 
aznap szerda délután 
valamivel ebéd után 
Michelangelo fázott 

                 
sebét is kitakarta 
ő is csak elvakarta 
szobrot terített rá a szél 
 
miközben leonárdost 
álmodott egy mosolygóst 
redőn redő lett rajtam 
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tört pillanatokba tömörítve évek futottak 
és sorban szobrokat kellett emelnem családtagjaimnak 
 
fiamét fekete gránitból kemény szenvedésből 
magasra igyekvő szálfadöndülésből 
titkon ellenünk vonuló üldözésből 
                                       sunyi zendülésből 
                                       éppúgy mint nyílt fenyegetésből 
                                       álcázott és akart felelőtlenségből 
                                       ártatlant ért vérmérgezésből 
 
és faragtam a kifaragatlan késhasításokat  
bennem sűrűsödő lelki-záporokat          
könyvalakban hordozható síroszlopokat 
gyászhasította fejfákat 
                                       a jobbakat akarásnak 
                                       a mégis-megmaradásnak 
                                       a rendes feltámadásnak 
mindazoknak aki örökké merészen másak 
                                       sok barátságos képű vadidegennek 
                                       akik sohasem szerettek 
                                       akik kinevettek 
                                       meg sem vetettek 
amikor nem fújtam velük egy követ 
s lelkemben másként alakult a magamnak szőtt szövet 
s szívemből jött ki ami a számon 
hogy álmuk sosem volt az álmom 
s ha kimondtam hogy sajnálatosan gyávák 
és magukat ajnározó üresedő pávák 
ha megvetettem kaparjkurtaságuk 
törtető lihegő akaratosságuk 
 tótágast játszó kivagyiságuk… 
 
ilyenformán a végtelenbe tágult szempillantás alatt 
elrettentő szobrászkodásom azóta sem apadt 
faragom világom csömör-sivatagját 
homokba írom minden rossznak arcát 
s mert még mindig rengeteg az időm 
sorba veszem rendre minden hű szeretőm 
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formázom szobrozom a megfelelő anyagot mérem 
kitalálom néha kölcsönkérem 
hogy hiánytalanul valamennyit emlékezetembe véssem 
 
és nyúltam elsőként a legősibb anyaghoz 
nyíltan szeretnék hű lenni magamhoz 
génjeimből faragtam ki lányom 
                              és őseimből indult első unokám 
                              szép szóból nagyapa szeretetből 

                                            jövőnkké alakítható igyekezetből 
 
             jussom éppen annyi amennyi 

valamennyi tőlem kitellett gesta hominum 
                              lelkem formája művészetdarab 
saját különbejáratú gesta hungarorumom 
szobraimmal telerakott Húsvét-szigetem 
melyet nem láthatott háromszáz évvel ezelőtt Jakab Roggeveen 
és amelyikről fogalma sohasem lesz Dänikenéknek 
mert szobraim nekik már semmit sem üzennek 
(és nyilván különbek azoknál a kínai katonáknál 
akiket koruk százával-ezrével a föld alá plántált) 
lehurbolt fájdalom-gebék mezőségi éveim légypapírján** 
melyet a szégyentelen idő lenget világrajöttöm és halálom huzatában 
hogy akaratom szerint legalább egy napévig*** 
                              hirdetőoszlopotok legyen 

 
 
kedves barátom 
                             egyetlen hívem 
                                                              embertelen emberiség 
aki nem egészen naphónapja 
                                                               rossz szokásaid rabja- 
ként komolyan a tízparancsolatot sem veszed 
                                                                elvesztegetett eszed 
                                                                 heverteted parlagon 
és nemsokára a napév hónapja lejár 
annyi ez mint az idő amely alatt zöldről vörösre vált a lámpa 

                                                                              reményről háborúra 
               

               világra-jöttünket-siratásról kóma-hörgésre 
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mindezekből persze készíthetnék mutatós kőszobrokat 
hiszen a Kolozsvári testvérek kései testvére vagyok 
szobrász szülők nagyreményű reménytelenje 
tehetségemet a Ref. Kollégium kézimunkatanára 
                                          magyartanára 
                                          igazgatója 
                                          de mézeskalácsos apám 
                                          a bonchidai nagyvásár 
 
és néhány könyvkiadó szerkesztője is elismerte volt 
de egy szemvillanásra amikor éppen vált a lámpa 
hirtelen az is eszembe villan amit egy öreg székelytől hallottam 
há sze maga törődik – kedves?! 
                                            feleletem azóta is késve repdes 
szuperkemény szárnyával szempillantás alatt 
töri összezúzza szobrozott szobraimat 
 
mióta lélegzem sietős az utam 
tiltások vörös lámpája alatt 
állok a velünk történtek mögött 
gombnyomásos indulattal 
és időtlenné faragom minden pillanatom 
                             

 
 
* 1807:¨Egy rossz iskotulyába krispány virág  –  Körtvélyfája (Erdélyi Magyar Szótör-
téneti tár VII. kötet, 618. old., uo. Krispánszínű – szürkészöld) 
         
** Wass Albert: Farkasverem című regényéből vett hasonlat. 
 
*** 25 827 földi esztendő, ennyi év alatt járja körül a nap az állatkör csillagképeit 
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                   Üdvözlet Európából 
 
                       

Biharkeresztesnél kiloptam Erdély-részem meggyötört magamban 
zsebkendőnyi hegyet maroknyi döglegyet 
hajszálnyi elégültséget nacionalista ferdeséget 
ökölnyi rosszindulatot ökörnyi hetet-hatot 
hajba kapó kamatot kimentaházablakot 
idegrángásból habot szívzörej-lakatot sóhajokból kacatot 
ősi-hősök-levegőt tolerancia kergetőt 
becsületbe betörőt érzelmes tekergőt 
ebek harmincadjára holnap tanulságára 
otthon hagytam 
                                            és átvágtattam 
                                                         
sokszorosan árván soklóerős kerekes lovon 
repülő agytriciklin érzelemmozdonyon 
a megengedhetetlen veszett 
 sebességen is túl bazdmegmár mérgezett 
magyarságát temető önmagával szórakozó 
magából kivetkező egymáson lovagoló 
élve temetkező férgekkel ölelkező 
nagy-anyaországi kutyálkodásban seregestül 
zsibbadt kurtakány malackodó 
nyelvtársaim  trianonokban zsugorított  
apámföldjén gázoltam keresztül 
elidegenítve értetlenül 
                                                         
jó Kelemen bátyámnál is messze távolabbra 
vitt sanyarú sorsom   (az ellenkező irányba 
kellett nékem mennem)  utánam sem marad           
senki csak gondolatban kedves néném nekem is 
a titkokat mélyen rejtő ködszivacsok itt is tova-                
gomolyognak sebesen  –  kék sárga tisztán ragyog 
a mértékletes északi világ van nagypohár söröm 
villanymelegben lubickolok hűtőm csordultig tele 
kicsinyként jött örömök sorjáznak lakomban 
mikrómban sisteregve velem pironkodó dundi csirke pirul                    
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Benczédi Ilona: Előre 

 



 
                       lehetnék kanál a lében: svéd-magyarok között önműködő 
                      remete tenger mormolása  bölcsködéseink permete 
                      idegen-hideg világból hazajáró kivagyiskodó-lélektorony 
                      könny-lego ábrándból búsmagyar sóhajkupac 
                      Európa laza emlőin itt meglehetősen jól élek 
                      zsugorodó segélyen társadalomszegélyen 
                      nem adtam csak kaptam besétáltam a készbe 
                      évszázaddal előbbre megalázó kisebbségből 
                      emberséges kisebbségbe simán érdemtelenül 
 
                      vidáman szörfözöm hír-tele-interneten 
                      cöcörög a modem mocorog a faxom 
                      hangrögzítőm cseveg sok idegen hangon 
                      komputerem dolgos akkor is ha alszom 
                      belenézhetek minden áldott este a zsugorításra 

ítélt kolozsvári kicsi Szabadságba 
az álmokat püffesztő magyar közéletbe 
világunkat szédítő sok agyat tépő fájlba 
olvashatom sorban kisded folytatását 

                      az erdélyi erdőkben lihegő in intenegrum 
                      kapatos prostitúciónak 
 
                      itt is most is a földszinten nem lakik  

más társadalmi kategória alattam 
                      vagyok ki otthon koldul kukában turkál 
                      unottan  polgárok közt nincs szava 
                      fürdetem magam süket csendbe-hallgatásom 
                      bére ez   (s hogy buszjegyem árából kabátot 
                      vehettem az Uffban s hogy mások előtt szégyellve 
                      ezt rögtön lehazudtam)   de rengeteg az ingyen 
                      ingem melyeket kivasaltan küldött nekem 
                      csomagoltan lökve a kukába egy északi szívű 

ismeretlen férfi  egy sápadtan szőke idegen 
aki a jótékonykodást így elkerülte 
és hányszor cseréltem bútort mit a fogyasztói 
társadalom viszketegségben szenvedő 
felfelé figyelő tagja kidobott rádiójával 
tévéjével együtt mert unta és unja a banánt 
és nem veszi észre magát s annyi mindent mi 
örökké javításra szorul a körénk ájult ócska jóban 
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                      mondhatom fényes konyhán szokásaimat pazarolva élek 
                       beépített itt minden akár a szeplőtelen élet 
                       a kisvárosban az egyetem nagyobb mint otthon 
                       százhuszonhét nemzetiség koccanástalanul lakja 
                       épült ezer éve egyenlősdire  a háború két 
                       évszázada nem a „kommunizmus” sem dúlta 
                       a busz kívül belül tisztább mint nálunk a patikus 
                       a lazac sem álom itt egyszerűen csak van 
                       és mellé a világ  kelletősen palackozott minden- 
                       fajta keserű-édes kedvet szikráztató bora 
                       hajtja magát persze itt is a dolgozó házat hajót 
                       hétvéget szebbet rögeszmésen többet akar 
                       miközben csoportokba trancsírozva eszi  
                       társát a hazáját és magát dadogva felejtő 
                       mohóbbnál is mohóbb svéd-magyar 
 
                       felzárkóznak és bezárkóznak egykori nyelvtársaim 
                       extra Transsylvaniae non est vita igazát 
                       igazolják és mégis innen csak az látszik 
                       hogy Erdélyben az életnek nincs már java 
                       félve mondjuk ki: jövője sincsen  – 
                       itt kékebb az égbolt a zöld sem haragos 
                       tüdőbe való levegő nyugtatja szívünk 
                       és messze hallatszik a rendre épült csend 
                       patyolat pontosság ketyeg a létben 
                       a távolságok egyre rövidülnek  de nőnek 
                       a lelketlen emberi lények között 
                       a hatalom már nem   a kényelem a szent 
 
                       a haza innen messze belső-afrikai 
                       brazil-őserdei ausztrál-sivatagi 
                       elzártságban távol belénk zsibbadva 
                       fáj és százszor fölhorgad a költői miért 
                       vigasztaló templomaink csaknem egyidőben 
                       tornyosultak és kitántorgott innen is 
                       az ígéret földéjre a századfordulón 
                       több mint egy millió reménykedő 
                       jövőmért most én is kitántorogtam Európába 
                       egyszem lányomból kelt félmagyar unokámért 
 

                                         Tar Károly: Kék sárga-csokor                              141       



 
leszünk játékos kedvvel észben közlekedő edények 
 ha akad még jó bennem az növelje jó nagyra őt 
 csizmahúzó nyögésem akaratlanul máris elleste 
 s utánozza már néhány anyámtól örökölt szép szavam 
 nevetve munkálkodunk hogy „nem van enyém szobámba” 
 rendre rend legyen mire édesanyja hasából kinő 
 a családi vázát szépítő északi szőke erdélyi gesztenye 
 csipetke fruska kis virág s benne a három betű mit 
 a hitében soha kopasz apám jussomul rám hagyott 
 a háromnyelvűség bölcsője magától értetődő 
 természetességgel univerzális legyen 
  
itt ha úgy tetszik bármikor lehúzom a rozsdás rolót 
 láttam már éppen eleget: szédült világunk folyton 
 csak maga körül forgott  –  és ma viszont hiába 
 spekulál zihálva népem ott a Kárpátok ölében  
 importált erkölcsökbe kapva keveredve  
Biharkeresztesnél hőköl hanyatt vágódik Európa 
kifogytunk immár újra kedves édesanyánkból 
basák janicsárok vadak elé ájtatos angol 
hidegképpel pénzfüggöny épül s lakat a rongyolt 
üres zsebűekre  –  két világ között határsáv  –  
ex kincses Transsyilvania: egykor dugványolt Európa 
magántermő lélekvilág maradj már magadnak 
jövőt evő jómadaraknak!  –  e század nem szül 
több jót nekünk s nem lesz több Mátyás és Bethlen 
 
de mit elvettek a nagyok a kő kövön álló alapot 
a következő évezredre valót őrizzük a világban 
szerteszét szórva is miként a zsidó az eszét 
s éltesse a népet, hogy visszajáró gondolatban 
téglaként küldjük a reményt:  talán az éhesen 
ébredő magzat is (mint szikla ha porlik mert 
úgy akarja) kibírja sorsát a kemény fagyot  
a végtelenülni kész ezer évet 

 
                      Lund, 1998. november  4. 
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Meztelen 
 
Nálam felhőgondok járnak 
Szememtől nem kék már az ég 
A szád nem kell már a számnak 
Holnapom vágya elszállt rég 
 
Szerelmem kongó koporsó 
Simogatásom tetszhalott 
Agyamban gubancos orsó 
Rádgondolásom meghatott 
 
 
Kháronnak „kocsijának” fékje 
Nekem hiába csikorog 
A megállók félő népe 
Halált hiába vicsorog 
 
Rajtam nem fog az éjszaka 
Életem fele csupa fény 
Cikkanásom négy évszaka 

                                          Hazugnak hazudott remény 
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Özvegyült bölcsesség 
 
Jót, rosszat egymásra raktam, 
Így építettem életem. 
Minden hibám kitakartam, 
Míg elhagyott a félelem. 
 
Ismerősöm a tanulság, 
Osztottam, kivontam mindet. 
Előttem nem állt hazugság: 
Nem hagyok rátok más kincset. 
 
Igent, ha sietve mondtam, 
Tagadásom mind végleges. 
Amit gondoltam, kimondtam. 
Sohasem voltam semleges. 
 
Dicsőségem most meghatott. 
Deákné vásznán születtem. 
S mert büszkeségem rég halott,  
Kelletlen törpévé lettem. 
 
Jó fiú voltam valóban? 
Célkitűzésem özvegyült. 
S ami jó volt a falóban,  
Taps-ajtóm mögé kényszerült. 
 
Céltalanok az éjszakák. 
Fényesebb a kardnál a lánc. 
Velem ballagnak vén bakák,  
Míg arcunkon táncol a ránc. 
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Akt 
 
valaki vár a vágy telén 
fűti fagyasztja kedvemet 
magát simogatja belém 
rendezni benső rendemet 
 
az örvény végén fény süvít 
mögöttem cifra rengeteg 
vég előtt hajrában feszít 
sodor érzelemfergeteg  
 
lelkünk lobogva megmarad. 
ki az ki ezt kiismeri 
reményem tovább nem dagad 
már az elmúlást hirdeti  
 
 valaki vár a vágy telén 
 hűs szoba lenne életünk 
 sohasem szerethet belém 
 jégcsapos a lélek(g)zetünk  
 
valaki kárt kerít reám 
ki félve él a felemen 
szobrozva szertelen leány 
nem kérdi miért szeretem 
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Itt és ott 
 
Itt más a táj, és más a tej. 
Itt másként fáj, és áll a fej. 
Itt más a víz, és más a fűz . 
Itt más a láz, és más a tűz. 
 
Itt más a múlt, és más a holt. 
Itt másként hűl, és süt a hold. 
Itt más a vár, és más a vér. 
Itt más a baj, és más a bér. 
 
Itt más a zöld, és más a föld. 
Itt másként zeng, és reng, ha döng. 
Itt más a zár, és más a kár. 
Itt más a nyír, és más a nyár. 
 
Itt más a száj, és más a táj. 
Itt másként fáj, ha szíved fáj. 
Itt más az agy, és más a fagy. 
Itt más a nagy, és más is vagy. 
 
Itt más a gond, ha agyba kong. 
Itt másként zsong, és másként dong. 
Itt más a jó, és más a rossz. 
Itt más, ki oszt, és más szoroz. 
 
Itt más a volt, és más a vélt. 
Itt másként élt, és mást remélt. 
Itt más kiált, ha más kiállt. 
Itt mást kívánt, ha más kívánt. 
 
Ott más a volt, és más a vélt. 
Ott másként tűzték ki a célt. 
Ott más falak, és más fülek. 
Ott más romok, és más rügyek. 
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Ott másként sóhajt fel, ki fél. 
Ott másként reménylik a tél. 
Ott másként vár és forr a vér. 
Ott másként dúl és más a dér. 
                                       
Ott más sivít, és más virít. 
Ott másként jaj, ha rám pirít. 
Ott más a most, és más a mit. 
Ott más a gyász, és más a hit. 
 
Ott más a nép, és más a nap. 
Ott másként prédikál a pap. 
Ott más a cucc, és más a cél. 
Ott más a ránc, és más remél. 
 
Ott más miatt, és másért megy. 
Ott másként hű, és más a hegy. 
Ott más a jövő, és mást jelent. 
Ott minden más, másat jelent. 
 
Ott más a kedv, más a kotta. 
Ott másként szól minden nóta. 
Ott más a fény, és más a lég. 
Ott más a víg, ott más a vég. 
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Zita néni ** 
 
                                 Svédcsavar* 
 
A sárga házikó  

Szombat reggel térdig érő hóra ébredünk. Amerre csak el lehet látni az ablakból, 
mindent fehér takaró borít. Az út felől behallatszik a hókotró csörömpölése, ahogy 
neki-nekiütközik a járdaszegélynek. Nincs sok értelme kimozdulni a házból. Az 
újság is késik ilyenkor. Körülnézek, mit lehetne tenni a lakásban. Sokat nem, leg-
jobb lesz felkészülni a zordabb időjárásra. Reggeli után Arnold előkeresi a padlás-
kulcsot, felmegyünk a téli cipőkért. A mi ketrecünket egyből ki lehet szúrni: amíg 
a többiekében példás a rend, addig nálunk tökéletes a káosz. Arnold óvatosan ra-
kosgatja kifelé a bejáratot eltorlaszoló bőröndöket. Annyit elér vele, hogy egyik 
lábával beléphet. Sóhajtva áll neki, hogy lebontsa az előtte kartondobozokból, és 
különféle zacskókból tornyosuló halmazt. Egyesek nehezek, mások meg egészen 
könnyűek. Szépen sorba rakom mindet, lassanként megtelik velük az előtér. Egy-
más után kerül elő a kilyukadt gumicsónak, a rossz IKEA-szék, a pöszléket erege-
tő műanyag perzsaszőnyeg, és a szomszédtól kapott rojtos függöny. Az egyik do-
boz különösen nehéz, régi evőeszközök vannak benne. Egy zacskóban dugók és 
befőttesüveg fedők, a másikban üres műanyag dobozok. Mert Arnold semmit sem 
dob el. (Hogy mennyit kerestem a húspotyolót! És megvan a márvány sótartó is!)  

A bolhapiacon vásárolt ócska rádiót nyolc pár, különböző méretű műkorcsolya 
követi. – Bagóért vettem – magyarázkodik Arnold. Táskák, műanyag zacskók, és 
dobozok könyvekkel, cipőkkel, újságokkal és tízéves számlákkal tele. Állunk és 
nézzük a kócerájt. Csupa szemét, értéktelen holmi. El nem tudom képzelni, hogy 
ezek közül valamit még egyszer tudnánk használni. 

– Az lenne a legjobb, ha most szépen levinnénk az egészet a sárga házba – ja-
vaslom.  

A sárga házikót, a parkolónk mellett, szeméttárolónak használják a környék la-
kói. Évek teltek el anélkül, hogy raktunk volna bele valamit. Ellenkezőleg, innen 
egészítettük ki lakásunk berendezését. A nyolcvanas évek jó évek voltak, és ez 
meglátszott a kidobott dolgok széles skáláján és minőségén. Arnold késő esti por-
tyáiról hol egy príma állapotban levő porszívóval, székkel, polccal, hol egy ruha-
akasztókkal teli papírzsákkal tért vissza. Egy alkalommal teljes konyhabútort ta-
lált. Nem volt szíve otthagyni, felcipelte a padlásra. Manci néni, ha fanyalogva is, 
de elfogadta. Azóta sem vett újat.   
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– Nem kell annyira sietni a tisztogatással! - ellenkezik a rács mögül Arnold. –  
Megkérdem Sanyit, hátha kell neki a rádió. A gumicsónak meg jó lesz Lacikának. 
Délután átviszem nekik. A szőnyeget meg semmi esetre sem dobjuk el! Manci 
néni a múltkor azt mondta, hogy neki akármilyen rongy megfelelne az előszobá-
ba.  

– Nem várunk semmit! Meguntam, hogy állandóan gyűjtögetünk! – Nem va-
gyok egészen biztos abban, hogy a hétvégét tönkretevő undokságom fenyegetése 
többet húz a latban, mint a körülöttünk heverő kacatok birtoklása. Ha most nem 
cselekszünk, akkor talán soha. – A gumicsónakkal kezdjük! - mutatok a vaskos 
bálára. Arnold szánalmas arckifejezéssel mérlegeli a helyzetet.  

– Meg kell ragasztani. – Leguggol, gondosan kiteregeti. Keresi a repedést rajta.  

– Kockáztatni akarod valakinek az életét? Leviszed és megszabadulsz a gondtól. 
Indulj már! Mire visszatérsz előkészítem a következő szállítmányt!  

Meglepetésemre engedelmeskedik. Vállára veszi a szőnyeget is, és nagyokat 
nyögve indul a lépcső felé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusa Hella (Stockholm)  rajza 
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Felpezsdülve állok neki a takarításnak. Egy zacskóból előkerül a régi kabátom, 
és egy magas nyakú, kötött pulóver. Hogy miket viseltem az első években!? Pe-
dig milyen jó állapotban van. Bedugom a sarokban tornyosuló deszka halom mö-
gé. Sietnem kell, mert már hallom Arnold lihegését a lépcsőfordulóból. Szó nél-
kül felkapja a rádiót és az orosz vendégkutatók ajándék nippjeit tartalmazó do-
bozt.  

Hatodszor mássza meg a két emeletet, mire úgy-ahogy meg lehet fordulni a 
ketrecben. Utolsó útjára én is elkísérem. Porosan, izzadtan állunk a sárga házikó 
ajtajában. Elégedetten pihentetem a tekintetemet a haszontalanná vált tárgyakon. 
Megértek a pusztulásra, a kör bezárult, a javakból végérvényesen szemét lett. 
Ezentúl fogyasztani fogunk, nem teszünk többé embereket munkanélkülivé.  

Másnap reggel a jól végzett munka örömével ébredek. A nap a szomszéd ház 
kéményén ül, az ablaküveg sarkán jégkristályok csillognak. Arnold behozza az 
újságot és a kávémat. Csendben lapozgatunk, élvezzük a semmittevést. Dél felé 
majd bemegyünk a városba, benézünk a vasárnap is nyitva tartó boltokba. Reg-
geli közben eszembe jut, hogy a fehér fapapucsot azért kár volt kidobni. Jó lett 
volna a munkában. Szerencsére az utolsó transzporttal vittük le, ott kell lennie a 
halom tetején.  

Állunk a sárga ház ajtajában. A fapapucsnak nyoma sincs. Első látásra hiányzik 
a gumicsónak, a szék, a szőnyeg és a légós doboz. Arnold boldogan vigyorog. 
Szemetünk kiváló minősítést kapott. Jókedve ragadós. Összekapaszkodunk, és 
nagyokat nevetve csúszkálunk a buszmegálló felé.  
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Ráklakoma 
Svédországban novembertől augusztusig törvény tiltja a rák halászatot. Augusz-

tus 3-ikán, a tilalom feloldásának napján pontban éjfélkor, országszerte megkez-
dődik a halászat. A zsákmányt forró vizes katlanba zúdítják. Az arasznyi rákok 
haláltusája egy percig tart, ami belefér a humánus exterminálás fogalmába. A ka-
porral és Földközi-tengeri sóval fűszerezett lében az eredetileg fekete rák szép 
vörös lesz.  

Észak Velencéjétől nyolcvan kilométerre, Gunnar nyári házában üljük életünk 
első ráklakomáját. Gunnar és élettársa, Karin, a ház ajtajában fogadnak. Parolázás, 
ölelkezés. Svenék Audija közvetlen utánunk fordul be a ház elé, elölről kezdjük a 
procedúrát. Utolsónak Kalle érkezik feleségével, Lottával.  

Körbejárjuk Gunnar birodalmát, megdicsérjük a gyepet és a simára gereblyélt 
homokstrandot, aztán letelepedünk a tornácon. Az infravörös hősugárzók védelme 
alatt kellemes meleg van. Kávézunk, csevegünk. Sietségre nincs ok, mert a menüt 
fagyasztott állapotban vásároltuk. Kilós csomagokban 20-20 darab, vörösre forrá-
zott rákocska kuporodik.  

Gunnar ügyességi játékokból ötpróbát szervez. A műsorban dart (nyíldobás), 
varpa (célbadobás vaskoronggal, ősrégi gotlandi sport) és boule (kilós vasgolyók 
gurítása) szerepel. A fennmaradó kettőnek nincs neve: vederbe labdákat próbálunk 
bedobni és műanyag karikákat hajigálunk egy földbe szúrt karóra.  

Valamennyien középkorúak vagyunk, mégis gyermekes örömmel versenyzünk. 
Az első díj egy üveg pezsgő. Kalle hajlong, fogadja a gratulációnkat. Sötétedik, 
mire a lényegre térünk. Az ültetést, mert nem mindegy, hogy ki kicsodát vezet a 
teraszon megterített asztalhoz, Gunnar szervezi. Én Kalléba karolok, Arnoldba 
Lotta csimpaszkodik. Körülüljük az ovális asztalt. Rákmotívummal díszített, 
nyakba akasztható mellkendőt, és csúcsos, tarka fejfedőt kapunk. A terítő és a pa-
pírtányérok mintáiban nyüzsögnek a rákok, a fejünk fölött vigyorgó lampionok az 
éjszakai rákhalászat egyik fontos kellékét, a teliholdat idézik.  

Gunnar kidugaszolja a finn vodkás üveget. Pohár a kézben, énekelünk. Száll a 
dal, a végén súlya van a csendnek. - Szkól! Szkól! - emeli poharát a házigazda.  

A megtermett ollóst hasával felfelé fordítva a számhoz emelem, és behunyt 
szemmel szívni kezdem. Sós hal íze van. Szürcsölés és elismerő hümmögés hallat-
szik mindenfelől. Erre iszunk egyet, azaz innánk, mert előbb énekelünk. Elő az 
énekesfüzettel! A negyedik ének a harmadik oldalon. Maszatos kezemmel lapo-
zok. Mire megtalálom, vége is van a dalnak.  
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Vissza a pácienshez! Először a lábakat távolítom el, majd az ollókra kerül a sor. 
Szép, katonás rendben tányérom szélére rakom őket. Aztán lenyesem a rák szeme-
it és tapogatócsápjait. Újabb szívás a felnyitott koponyán. – Finom, úgy-e? – kérdi 
Kalle. Mindenre elszántan bólintok. Van a ráknak agyveleje? Nincs időm töpren-
geni. Pohár a kézbe, megint énekelünk. Eszembe jut sir Peter Ustinov tanácsa a 
svédek gyakori szkólozása utóhatásainak kivédésére. „Ha nem akarsz idő előtt az 
asztal alá kerülni, csak az ajkaidat nedvesítsd!” Szemem sarkából Arnoldra pillan-
tok. Kényszeredetten követi Lotta példáját, a rák felnyitott potrohából szürcsöl.  

A kemény páncél belső falán lerakódott sárgás valamit, a rákvajat pirítós ke-
nyérre kenjük, vékony szelet sajtot helyezünk rá. Kalle jószívű gyerek, elmagya-
rázza, hogy a belsőségeket nem mindenki szereti, egyesek szerint nem tanácsos 
fogyasztani. Nem valami gusztusos, grízkonzisztenciájú, sárga nyálkával bevont 
massza. Így aztán átugorjuk. Szkól! Énekelünk. Szkól!  

A tulajdonképpeni célhoz, a farokhoz érünk. Óvatosan felbontjuk. Rózsaszínű 
izom tárul elénk, a legfinomabb falat. A középen húzódó, feketés színű végbelet 
kihúzzuk, a husit bekapjuk! Várom, hogy a kapron kívül valami más ízt is érez-
zek. Talán-talán. Erre megint inni kell! Ezúttal sört, hadd úszkáljon a rák koma. 
Gunnar nagy zsákba gyűjti a maradékot. A tányérom úgy néz ki, mintha bomba 
csapott volna bele. Kalle tányérján katonás rendben sorakoznak a rákpáncélok. Az 
ollókat megtartjuk, feszegetjük, tördeljük, szopogatjuk. Kutatunk hús után. Min-
den csupa maszat. Sok hűhó, szinte semmiért.  

Befejezésnek Karin lazactortát szolgál fel. Lazul a fegyelem, mindenki nyalo-
gatja a szája szélét. Kávét is kapunk, aztán táncolunk. Elmúlt éjfél, amikor 
Gunnar bejelenti, hogy a szauna hőmérséklete éppen megfelelő. Kuksolunk a fa-
padokon, a hőmérő nyolcvanöt fokot mutat. Tízpercenként a tengeröböl rohadtul 
hideg vizébe vetjük magunkat, majd visszabaktatunk a melegbe. Harmadszor is-
mételjük meg, amikor Gunnar takarodót fúj. Hajnali két óra, ruhátlanul álldogálok 
a mólón. Nem érzem az esőt, nem fázom. A vendégházban alszunk.  

Félálomban eszembe jut megkérdezni Arnoldot a rákbelekről szerzett tapasztala-
tairól. Hangosan horkant, pislog az éjjeli lámpa fényétől. Mondom neki, hogy 
Kalle szerint rosszullétet is okozhat. Felül, kimeredt szemmel tapogatja gyomra 
tájékát.  

Reggel madárcsicsergésre ébredek. Arnold felpolcolva kuporog az ágyon.  

- Kávét! Reggelit! - eresztem ki a hangom. 
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Sibboleth 

Arnold születésnapjára anyósomékon kívül Laciék, Manci néni és Sanyi hiva-
talosak. Mint mindig, anyósomék érkeznek elsőnek. Apósom megölel, megcsó-
kol, mindkét oldalról a szúrós bajuszával, parolázik Arnolddal, aztán bevonulunk 
a szobába. Utolsónak Sanyi érkezik. Az anyukáját nógatja a nyitott ajtóból. - Jö-
vök már, jövök... – leheli maradék erejét összeszedve, Manci néni. – Magas ne-
kem ez a két emelet. Szervusztok drágáim! – jelenik meg a látómezőnkben. 
Kisarnold átveszi a virágcserepet sejtető csomagot, Arnold lesegíti róla a prém-
galléros télikabátot. Manci néni, a terhektől megszabadulva, fürgén a gyülekezet 
középpontjába libeg.  

– Milyen jól néz ki, Mancika! – kurjant apósom. – És milyen elegáns!  

Ajaj! Úgy látszik, még mindig neheztel Manci nénire. Amikor apósom dicsér 
valakit, az olyan, mint amikor a kutya abbahagyja a farka csóválását.  

– Óh, dehogy, dehogy András! Húsz éves ruhámból vágtam le, most blúznak 
viselem. Hanem, tudod drágám – fordul Manci néni anyósomhoz – olyan szomorú 
vagyok! Nézd, nincs egyetlen fehér hajszálam sem. Pedig ebben a korban már 
jobban állna nekem az ősz haj – igazgatja aranyszőke fürtjeit.  

– Persze, hogy nincs, hiszen fested – mormogja anyósom, kinek rendezetlen 
haját unom már emlegetni Arnoldnak.  

– Hogy is gondolhatsz ilyet! – csap át védekezésbe Manci néni. Felém fordul. – 
Így mindenki svédnek néz engem. Nem is értem, hogy mások miért panaszkod-
nak, hogy nem veszik emberszámba őket. A múltkor megszólított egy idősebb 
úriember a buszmegállóban. Megértettem, mit kérdezett, csak nem jutott eszembe 
svédül, hogy mit válaszoljak. Mondtam is Sanyikámnak, hogy szőkén könnyeb-
ben találna barátnőt magának. - Körbe néz, bátorítást vár. Kisarnold nem képzelő-
dött, amikor Sanyi haját hol világos vörösnek, hol pedig a sárgának vélte.  

– Azt hiszed, azzal, hogy szőke vagy, megoldottad a problémát!? – legyint Sa-
nyi. – A múltkor egy roggyant alkisz – ahogy itt a szeszeseket becézik – tüzet kért 
tőlem. Nincs, vetettem oda és már mentem is volna tovább. „Honnan jöttél?”, nyi-
totta résnyire a szemeit. Tíz éve beszélem ezt a nyelvet, erre egyetlen szavammal 
elárulom azt, hogy idegen vagyok!  
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– Hát akkor mit szóljanak a lengyelek és a csehek, akik képtelenek az ö és az ü 
hangot kiejteni - vigasztalja Arnold. – Szerencse, hogy ezt ők maguk nem hallják. 
De azért éppen úgy sziszegnek és sóhajtoznak beszéd közben, mint a svédek.  

– Engem az bosszant, hogy amit ma megtanulok, az másnapra kifut a fejem-
ből! - szól közbe Manci néni. – Pedig tegnap tízszer is elmondtam magamban, 
hogy, na  ... Mi is volt az a szó, Sanyikám? – Sanyi nem hallja, éppen a teraszajtót 
csukja be maga után. Nem akarja a bagófüsttel rontani a szoba levegőjét.  

– Ami azt illeti Mancika, felnőtt korban szinte lehetetlenség új nyelvet megta-
nulni - kapcsolódik apósom a beszélgetésbe. – Olvasni, a rádiót és a tévét megér-
teni, azt igen. De helyesen beszélni  ... Emlékszem, a nyelvtanfolyamon a tanárnő 
azt tanította, hogy az y hangot úgy produkáljuk, hogy i-re nyitott szájjal ü-t ejtünk. 
Vagy fordítva? – bizonytalanodik el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusa Hella (Stockholm)  rajza 
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– És azok a harákoló hangok, amelyeket csakis az anyatejjel lehet beszívni. – 
Laci megkocogtatja a jégkockát a poharában. – Persze, ez nemcsak a svéd nyelv-
re érvényes. Holland barátom szerint erre azért volt szükség, hogy a háború alatt 
a német kémeket leleplezzék. Schipol, Sripol, Khrrripol, vagy, hogy a fenébe 
ejtik ki Amsterdam repülőterét?  

– A nyelv arra való, hogy megkülönböztesse az egyik népcsoportot a másiktól. 
Ha tudni akarjátok, már az Ótestamentumban, pontosabban a Bírák könyvében 
szó esik erről. – Apósom élvezi a feléje irányuló figyelmet. – Történt ugyanis, 
hogy a gileádbeliek súlyos vereséget mértek az efraimitákra. A kor szokásának 
megfelelően az efraimitákra a szisztematikus kardélre hányás várt, ezért megpró-
báltak elvegyülni az országukat elfoglalók között. Ez egy darabig működött is, 
amíg az ellenőrzéssel megbízott gileádbeli férfiak azt nem kérték tőlük, hogy 
mondják azt, hogy „sibboleth!” Negyvenkétezer efraimita – és velük együtt sok 
pösze gileádbeli szibboleth-et mondott, mivel képtelen volt az s-t kimondani, 
ezzel mintegy aláírva a saját halálos ítéletét.  

– Egy elkötelezett nyelvvédőnek is be kell látnia, hogy ez egy kicsit erős bün-
tetése a rossz kiejtésnek – emeli a poharát Arnold.  

– Ha úgy gondoljátok, hogy ezzel megoldottátok a világ problémáit, akkor ta-
lán asztalhoz ülhetnénk – szakítom félbe a beszélgetést. Nem kell kétszer szól-
nom, azonnal pattannak. Körülüljük az asztalt, közepén az aranysárga, gőzölgő 
halmokkal teli tál. Arnold körbekínálja a fokhagymás mártást, apósom a dugóhú-
zóval ismerkedik. Sanyi pedánsan az ölébe teríti a szalvétát, a fokhagymát udva-
riasan visszautasítja. Munkahelyén kollegái napok múlva is képesek megérezni 
rajta a „bevándorló-szagot”.  

– Hadd, szívják! – legyint Laci. – Engem aztán igazán nem érdekel, hogy mit 
gondolnak rólam.  

– Tévedsz, nagyon is fontos az, hogy átvegyük a szokásaikat. Nem szabad ki-
tűnnünk a tömegből – vörösödik el Sanyi. – Miért, te még nem gondoltál arra, 
hogy megtanulsz egy svéd verset, és társaságban idézel belőle? Mennyire más-
képp néznének rád!  

– Mint az éneklő kutyára! – bólint komolyságot erőltetve Arnold.  

Magdiból kirobban az orgasztikus kacagás, Laci megpróbál nyelni, addig is a 
térdét csapkodja. Apósom a szemét törölgeti, aztán nekifog, hogy Manci néninek 
elmagyarázza a történteket. Ragadós a példa. Sanyi először csak a fejét ingatja,  
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aztán ő is velünk együtt röhög.  

Lehet, hogy ezentúl hajfestés helyett megelégszik a szőkítő samponnal. 

 
-: (  

 
*Válogatás a szerző azonos című, a világhálón megjelent 
 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/zitaneni/svedcsav/html/index.
htm) könyvéből. 
** Zita néni kilétét a szerző kívánságára nem fedjük fel. A Stockholmban élő szerző egy  
középkorú hölgy szemével mutatja be a skandináv élet furcsaságait, a  magyar és svéd kul-
túra koccanásait. 
 

Benczédi Ilona: Kutyasétáltatás 
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Hjalmar Söderberg:  
 

JÉZUS BARABBÁS   
(Jägerstam hadnagy emlékirataiból) 

 
I. 

 
    Gustav Mauritz Jägerstamnak hívnak jelen életemben; 1865-ben születtem a 
stockholmi Szt. Jakab gyülekezet tagjaként.  
     Családom hagyományaihoz híven ifjúságomat a katonai pályának szenteltem, 
éveken át hadnagy voltam az upplandi dragonyosok állományában, de személyes 
okokból idő előtt kiváltam. Ennek ellenére sok derék polgártársamnak ma, ősz 
fejjel is, „Jägerstam hadnagy” vagyok. 
     Néhány esztendeje Koppenhágában élek mint a Folyó-sétány 88 alatti ház tu-
lajdonosa és lakója. A házból idővel valóságos kis svéd kolónia lett. A földszin-
ten üzlethelyiségek vannak, a kaputól balra egy antikvárium, amelynek tulajdo-
nosa, Josef Marin, földim és régi ismerősöm. Fiatal korában papnak tanult, de 
abbahagyta, mert nem sikerült az igaz hit birtokába jutnia, s teológiai tanulmá-
nyai csak még messzebb sodorták tőle. (Ez még akkor volt, amikor az volt a né-
zet, hogy egy papnak hinnie kell a keresztény tanításban, vagy legalábbis színleg, 
ami ma már nem látszik követelménynek odahaza, Svédországban.) Ezután né-
hány évig újságíró volt, mely hivatáshoz talán nem volt kellő érzéke, mert jelen-
leg könyvantikvárius  itt Koppenhágában; ritka szerény életmódjának köszönhe-
tően egész jól megél belőle. – A kaputól jobbra egy tojáskereskedés van  
„Columbus Tojásáruda” cégérrel, majd egy mosoda, „Vasko de Gama Vaskeri” 
felirattal. (Vasco da Gama volna helyesen, de a dánok megrögzött ellenszenvvel 
viseltetnek az a-betűvel szemben) Az első emeleten a „Jövő Reménysége” nevű 
beteg- és temetési pénztár tart fönn egy irodát. A második emeleten lakom én. A 
harmadikat ezideig ugyancsak magamnak tartottam fönn, és főleg vendégeket: 
látogatóba jövő rokonokat, barátokat és ismerősöket szoktam ott elszállásolni. 
Ám mióta kedves feleségem, Anna-Greta (született Pistolkreutz. Annak a 
Pistolkreutz tengernagynak a lánya, aki II. Oszkár alatt egyideig tengerészeti mi-
niszter volt, de lejáratta magát a parlamentben, s ezért menesztették. Különben is 
sötét alak volt, ezt meg kell mondanom, ha „vérszerinti” apósom volt is) néhány 
éve meghalt spanyolkórban, megritkultak a látogatók, és most meghirdettem, 
hogy kiadom a lakást. A negyedik emeleten földim és jóbarátom Kasper mester 
rendezte be műtermét. (A fenébe is, művésznek kellett volna mondanom 
Kaspert – agyonüt, ha mesternek titulálom!) Néha megiszunk együtt néhány ke-
vertet, többnyire nálam, de van úgy, hogy nála, időnként pedig a Nagy Tengerikí-
gyó borházban (dánul Store Söslange) pár házzal odébb a sarkon.       
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Olykor Josef Marin is hozzánk csatlakozik, bár ő alig iszik valamit, amiért 
Kasper ki nem állhatja. (A magam részéről igen toleráns vagyok e téren.) 
 
Minthogy életem jó részét utazással töltöttem, négy világrészt bejárva és 
sokmindent megélve, ami azonban csak megrostálva volna alkalmas közzététel-
re, most, hajlottabb koromban, mint sokan mások, talán én is megírhatnám éle-
tem történetét. Mégsem ez a szándék vezetett, amikor tollat fogtam – e szer-
számhoz a lehető legritkábban nyúltam korábbi életemben. Mindaz, amit e mos-
tani  testetöltésem alatt átéltem, túl jelentéktelen ahhoz, hogy a nagyközönség 
érdeklődésére számot tarthatna.  
     Manapság a felvilágosult emberek közt aligha akadna sok – már az olyanok 
közt, akik csak egy kicsit is haladnak a korral –, aki egy könnyed vállvonással 
elintézné a lélekvándorlás és a korábbi lét régi tanát. Úgy húsz évvel ezelőtt egy 
szíriai és palesztínai utammal kapcsolatban ébredtem rá fokozatosan ez ősi hie-
delem igazságára, mely az ókorban nagyon el volt terjedve. A szemem elé táruló 
tájak látványa valami módon ismerősnek tűnt, különösen mikor Galileát jártam, 
de Jeruzsálemben és környékén is. Egy barátom volt az útitársam, aki a keleti 
nyelvekkel foglalkozott, s már nevet is szerzett e téren, amikor a korai halál elra-
gadta. Megesik velem néha, mint annyi mással is, hogy álmomban beszélek. 
Egy éjszaka – Damaszkuszban történt, az Abdul Hamid Grand Hotelben, abban 
az „Egyenes utcában”, melyről szó esik az Apostolok Cselekedeteiben (mármint 
az utcáról, nem a szállóról) – hirtelen egy izgalmas, eseményekben gazdag s 
egyben szokatlanul összefüggő álomból ébredtem. Persze én magam voltam en-
nek az álomnak a főszereplője – ahogy az már lenni szokott – de ez az „én ma-
gam” nem G. M. Jägerstam volt, hanem egy bizonyos Ruben bar-Jona. Az álom-
ban szereplő személyek között volt egy Jezsua nevű is, akiben furcsa módon 
azonnal fölismertem Jézust, annak ellenére, hogy egyáltalán nem hasonlított a 
középen elválasztott apródfrizurás, ikerszakállas hagyományos Jézus-
képmásokra. Amikor fölébredtem, útitársam is ébren volt – én ébresztettem föl, 
mert hangosan beszéltem álmomban. Tőle tudtam meg, hogy hosszú tirádákat 
eresztettem meg – arámiul! Egy olyan nyelven, amelynek egyetlen szavát sem 
ismertem jelenlegi létállapotomban – vagy egyet mégis: az apa jelentésű „abba” 
szót, amit az iskolában tanultunk. No meg az „áment”, természetesen.  
     Rövidre fogva: ez utazás folyamán lassan-lassan világossá vált számomra, 
hogy egy korábbi életemben Jézus kortársa és földije voltam – galileai zsidó, 
mint ő –, és azon a vidéken laktam, ahol ő élt és működött. Nos tehát ebből a 
korból való emlékeimet – amennyire évek során sikerült fölidéznem és tudatosí-
tanom őket – szándékozom most írásba foglalni és nyilvánosságra hozni. 
 

* 
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     Rám, aki személyesen – bár sajnos eléggé felületesen – ismertem Jézust, ért-
hető módon meglehetősen komikus hatással van, hogy némelyek történeti létezé-
sét is kétségbevonják. De mégha eltekintek is a kivételes helyzettől, melyet ebben 
a vonatkozásban elfoglalok, akkor sem hiszem, hogy okom volna kételkedni ab-
ban, hogy Jézus valóban élt. Hisz mindnyájan olvastuk Márk evangéliumában 
(mely Josef Marin állítása szerint a legrégibb), a hatodik rész elején, hogy Jézus-
nak négy fivére volt, név szerint fölsorolva, azonkívül még nővérei is. Felfogha-
tatlan, miért adta volna a szerző egy kiagyalt Jézusnak ezeket a testvéreket, mikor 
azoknak a világon semmi közük sincs az ő sztorijához, s még csak nem is tartoz-
nak Jézus hívei közé, sőt (miként az anyjuk is) eszelősnek tartották őt.  
     Egyébként magam is elég jól ismertem néhányat e fivérek közül. A legfiata-
labb, Simon, egykorú játszópajtásom volt. S ami a lányokat illeti, elárulhatom, 
hogy a legidősebbet Juditnak hívták, a legfiatalabbat pedig, aki igazán csinos te-
remtés volt, Rutnak. A többiekre nem emlékszem.  
     Most hát rátérek jelenlegi időszámításunk kezdete tájáról való emlékeim föl-
idézésére.  

II. 
 
     Én, Ruben bar-Jona (Jona vagy Jónás fia) Galilea Kapernaum nevű városkájá-
ban, a Genezáreti tó partján születtem, mintegy tíz évvel a nagy Heródes király 
halála után. Korai gyermekségem emlékei közé tartoznak apámnak mélységes 
alattvalói tisztelettől és őszinte csodálattól áthatott elbeszélései e kiváló uralkodó-
ról, akinek érdeme nemcsak a jeruzsálemi templom újjáépítése – pompázatos mo-
dern stílusban, korintusi oszlopokkal az elő- és háttérben –, hanem az is, hogy 
egy súlyos éhínség idején vagyona jó részének föláldozásával sietett éhező alatt-
valóinak megmentésére, személyesen hajtotta végre s ellenőrizte az élelmiszer-
kiosztást, hogy elejét vegye minden sikkasztásnak és lopásnak. Apám azonban, 
aki a farizeusok pártjához tartozott, sohasem ment el odáig, hogy – mint akkori-
ban sokan mások – Heródes királyban lássa az Izraelnek megígért Messiást. 
     Apám írástudó volt, de mint az értelmiség tagjai általában – még Jeruzsálem-
ben is, hát még a félreeső vidéki helységekben! – saját kétkezi munkájára volt 
utalva megélhetéséhez. Már gyermekkorától kezdve kitanulta a szabómestersé-
get, majd miután elköltöztünk Kapernaumból Galilea újonnan épült székváros-
ába, melyet az országrész fejedelme (Heródes Antipas, Heródes király egyik fia) 
Tiberiásnak nevezett el a császár tiszteletére, apámnak sikerült ebben a modern 
és rohamosan fejlődő városban egy jövedelmező szabóságot összedolgoznia, 
úgyhogy családunk nemsokára a város legvagyonosabbjai közé számított.  
     Természetesen engem is kiképeztek az apai mesterségre. Szinte hallom meg-
boldogult apám sokszor ismételt szavait: „Aki nem tanítja mesterségre a fiát, az a 
rablómesterségre tanítja.” 
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Apám sokszor tíz alkalmazottal is dolgozott. Munkásai közt egy sem volt vásá-
rolt rabszolga – apám elvből nem akart rabszolgát, bár igazán megengedhette 
volna magának –, valamennyien szabad iparosok vagy földművesek fiai voltak, 
s mindig akadt köztük néhány, aki a munka mellett tanult is, s apám vezetésével 
egyidejűleg sajátította el a szabómesterség minden csínját-bínját, s nyert beava-
tást az írásmagyarázat és az óhéber nyelv titkaiba.  
     Az efféle, hogy úgy mondjam, „munkásdiákok” közül gyermekkoromból 
különösen egy Jezsua, vagy ahogy manapság nevezik: Jézus nevű fiatalemberre 
emlékszem. Egy József nevű kőmívesmester volt az apja, aki egy közeli faluban 
lakott, de állandóan Tiberiásban kapott munkát a városépítés legszorgosabb éve-
iben; apám házát is ő építette. Jézust, aki apja mesterségét már kitanulta, 
jóeszűnek tartották, ezért adták be apám mellé tanulónak. Tizennyolc-
tizenkilenc éves lehetett akkor. Pontosan nem emlékszem, mennyi időt töltött 
nálunk. Apám igen meg volt vele elégedve, legalábbis az elején – később azon-
ban megváltozott a véleménye. Úgy emlékszem, hogy apám a szorgalmában 
talált kívánnivalót, és kissé labilisnak tartotta a jellemét. A szabósághoz leg-
alábbis semmi kedvet sem mutatott Jézus, s egy idő múlva vissza is tért apja 
mesterségéhez.  
     Legifjabb öccse, Simon, aki egykorú volt velem, mint már említettem, játszó-
társam és jópajtásom volt akkoriban.  
     Körülbelül ezzel egyidőben egy Juda nevű Messiás, akit „zelóta”-ként emle-
gettek, keltett nyugtalanságot Galileában; és mikor Jézus egy ízben hetekre el-
tűnt, úgyhogy senki sem tudta, merre jár, testvérei (ezt Simontól hallottam) attól 
tartottak, hogy Juda bandájához szegődött fönn a hegyek közt. Erről azonban 
semmi biztosat nem tudok. 
     (Juda felkelése persze elbukott. Hogy vele magával mi történt, arra nem em-
lékszem, de két fiát elfogták és megfeszítették. Párthívei azonban még jóval ké-
sőbb is bizonytalanná tették a hegyvidéket.) 
     Tizenkét éves koromban első ízben kísérhettem el apámat és bátyáimat Jeru-
zsálembe, ahová évenként szoktak zarándokolni a húsvéti ünnepek alatt. A szent 
városnak e meglátogatása során vásárolta meg apám egy templomtéri ötvösmű-
helyben azt az egyetlen értékesebb dísztárgyat, melyre az én egyébként megle-
hetősen egyszerű gyermekkori otthonomban emlékszem: a jeruzsálemi templom 
színezüstből készült, nagy művészettel kivitelezett pontos modelljét. Ez amo-
lyan házioltár szerepet töltött be aztán otthonunkban.  
     E húsvét alkalmával, mint később is annyiszor, anyai nagybátyámnál, József-
nél laktunk, aki a jeruzsálemi templom papja volt, és az igaz hithez való tántorít-
hatatlan ragaszkodása, jellemszilárdsága miatt a Kefás illetve Kajfás, vagyis a  
„szikla” melléknevet kapta. Hazatérésünk után kevés idővel levél útján értesül-
tünk arról, hogy a római helytartó József nagybátyámat nevezte ki főpapnak és a 
Nagy Tanács elnökének!      
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     Tizennyolcadik évemben nagy változás történt az életemben. Szokásos évi 
Jeruzsálem-járásunk alatt ez alkalommal szokatlanul sok rokonunkkal találkoz-
tunk.  
     Mindenekelőtt természetesen, mint mindig, főpap-nagybátyámat láttuk vi-
szont, akinél szokás szerint megszálltunk, s aki ezúttal is hagyományos svéd – ej, 
mit nem mondok – hagyományos zsidó vendégszeretettel fogadott bennünket.  
     Találkoztunk továbbá apámnak egy élemedett nagybátyjával, Jehozsua rabbi-
val, aki a messzi Babilonból érkezett, mesterségére nézve uszályhajós volt, kü-
lönben apámhoz hasonlóan írástudó. (Nemzetségünk azon előkelő családoknak 
egyikétől származott, akiket annak idején Nebukadnezár király a babiloni fogság-
ba hurcolt. Máig szép számmal voltak ott rokonaink.) Jehozsua apó keserű-
szomorú ember volt; könnyek közt ecsetelte az egykori világváros hanyatlását. A 
város legnagyobb része romokban hevert, büntetlenül dúlták a rablók és banditák 
a pártuskirály gyenge kormányzása alatt, a vízvezetékek és csatornák tönkremen-
tek, s így ami még megmaradt a városból, az is a pestis állandó fészke volt. 
Apám gyűjtést kezdeményezett a rokonok közt, hogy a szegény öregember ősei 
földjén tölthesse hátralévő napjait.  
     Találkoztunk még apám három fivérével is. 
     Naftali bácsi, a legidősebb, hajótulajdonos és kereskedő volt Marseille-ben, 
vagy ahogy akkor nevezték: Massiliában. Egyik hajójával érkezett Galliából 
Judea partjaira, Caesaria kikötőjébe fiának Jonának társaságában, aki a bárkát 
kormányozta. 
     Simon bácsi aranymíves és régiségkereskedő volt Rómában. Először egy kis 
műhelyt nyitott Puteoliban (jelentős kereskedőváros volt ez akkoriban, Nápolytól 
nem messze), ahol máig tartott fönn egy fiókvállalatot egyik fia vezetése alatt, s 
volt neki ott egy csinos nyaralója is. (Hosszú időn át lakott is benne egyébként, 
minthogy az antiszemita Tiberius császár időnként kitiltotta Rómából a zsidókat.) 
     Efraim bácsi, apám legfiatalabb fivére Alexandriából érkezett, ahol egy nagy 
könyvmásoló műhelye volt; száz meg száz másoló rabszolgát foglalkoztatott; 
egyike volt a legtekintélyesebb könyvkereskedőknek ebben a tudós és irodalom-
kedvelő világvárosban. Efraim bácsi, akinek három lánya volt, de nagy bánatára 
egy fia sem, rögtön jóindulatú érdeklődést mutatott irántam. Azt javasolta apám-
nak, hogy hadd kövessem én őt Alexandriába, ahol tökéletesíthetném nevelteté-
semet, és a legkiválóbb tanítók vezetésével, kifinomult tudósi és irodalmi körök-
kel érintkezve nyerhetnék korszerű, színvonalas kiképzést.  
     Hogy megdobbant az én szívem erre a javaslatra! Alexandria – a világ fővá-
rosa! (Mert mi keletiek még mindig annak tekintettük, és utáltuk Rómát.) 
     Apám, aki nem ok nélkül gyanakodott, hogy Efraim bácsit jobban érdeklik a 
görög filozófusok és költők, mint Mózes és a próféták, nemigen volt elragadtatva 
ettől a javaslattól, és csak miután drága anyám könnyek közt esdekelt, hogy ne 
állja útját fia jövőjének, adta meg sóhajtozva beleegyezését. Még aznap vehettem  



     162                                          Észak hírnökei                                                

magamnak a Felső Piac utca egyik bazárjában egy zöld útikalapot – ez volt életem 
első kalapja, mely fejemet nyomta – nagyjából olyan volt, mint a görögök Her-
mész istenéé, ahogy ábrázolni szokták, csak persze szárnyak nélkül.  
     Ugyanabban a boltban vett nekem anyám egy vastag, virágos útitakarót is (a 
lydiai Szardész híres gyártmányaiból), hogy legyen mibe burkolóznom, ha hideg 
szelek fújnak a tengeren. 
     Mert magától értetődött, hogy tengeri úton, Naftali bácsi bárkájával megyünk, 
mely Caesarea kikötőjében várt bennünket.  
     Rögtön húsvét után fölkerekedtünk hát a part irányában – micsoda nagy kara-
ván! Nyugodtan nevezhettük volna népvándorlásnak is. Hétköznapi formájában 
Jeruzsálem ötvenezres lélekszámú város volt (körülbelül mint Norrköping ma), de 
a húsvéti nagy ünnepekre százezerszám árasztották el a világ minden részéről 
özönlő jámbor zarándokok, zsidók és prozeliták (áttértek), de még „istenfélő” po-
gányok is (ezt a kifejezést szoktuk használni mi zsidók az olyan pogányokra, akik 
készséggel imádták Izrael istenét, anélkül, hogy cserbenhagyták volna érte saját 
régi isteneiket, s főleg a kellemetlen körülmetélkedésnek nem akarták alávetni ma-
gukat.) 
     A karavánban mi közvetlenül a római helytartó és kísérete mögött kaptunk he-
lyet – ő volt az, aki József nagybátyámat kinevezte főpappá. (Nem Pilátus, hanem 
annak közvetlen elődje; a nevére nem emlékszem, mégha tudtam volna is akkor, 
hisz félig még kisfiú voltam.) A helytartó állandó rezidenciája ugyanis 
Caesariában volt, és csak olyankor jött Jeruzsálembe, ha jelenléte szükségesnek 
látszott, ami persze a legnagyobb mértékben aktuális volt a nagy ünnep alatt, ami-
kor a hallatlan népcsődület mindig is hálás talajt kínált a messiási zavargásoknak. 
Ez a húsvét azonban szokatlanul zökkenőmentesen zajlott le, s a helytartó, ameny-
nyire csak hivatala engedte, kegyesnek s előzékenynek mutatkozott. – Mint isme-
retes, Pilátus más politikát követett. 
     Szüleim egészen Caesariáig elkísértek bennünket, ahol sűrű könnyhullatás közt 
váltunk el egymástól, s én dobogó szívvel szálltam föl a Delfin-re, Naftali bácsi 
hajójára, mind a három nagybátyámmal s néhány más utassal együtt. Újonnan épí-
tett, egészen modern típusú hajó volt, két sor evezővel; a régi esetlen „triremiszek” 
a maguk három szintes evezősorával kimentek már a divatból. A bárka orrát ékesí-
tő szobor egy zöld szakállú vént ábrázolt, akiről Naftali bácsi azt állította, hogy 
Jónás próféta, ám a hajósok Poszeidónnak nevezték.   
 

III. 
 
     A tenger – a végtelen, a határ nélküli tenger! Micsoda látvány nekem, aki soha-
se láttam nagyobb vizet, mint a mi kis mosdótálunk odahaza Galileában: a 
Genezáreti tó! 
     Kora reggel volt, amikor fölszedtük a horgonyt. A hosszú, kettős evezősorokon  
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szikrázott a napfény, miközben az evező rabok obszcén dalaikat gajdolták. Nagy 
volt a hullámverés. Bácsikáim, akik már ismerték a tenger szeszélyeit, rögtön 
lehúzódtak a fedélzet alá fekhelyeikre, de engem gyönyörködtetett és szórakozta-
tott ez a hintázás a habokon. Persze csak az elején. Hamarosan furcsán kezdtem 
érezni magam, és mikor a kormányos, Jona unokatestvérem meglátta sápadozó 
képemet, rámordított:  – Menj a szélárnyékba okádni, szerencsétlen szárazföldi 
patkány! 
     De az én kétezer év előtti tengeribetegségem aligha érdekli a mai nyájas olva-
sót, azért hát ugorjunk egyet. 
     Naplemente után hamarosan láthattam, hogy a Nagy Medve csillagképe köz-
vetlenül a hajóorr fölött lebeg: szóval északnak tartunk. Nem szándékoztunk 
ugyanis egyenest Alexandriába, mert nagybátyáimnak, mind a háromnak, fontos 
intéznivalóik voltak Antiokiában, s útközben Tyrusban kötöttünk ki először. 
     Tyrusban fölszedtünk néhány új utast is, köztük egy fiatal görögöt, Apolloszt, 
egy gazdag és előkelő antiokiai kereskedőcsalád sarját, akivel hamarosan szóba 
elegyedtem. Nemrég tért át a zsidó vallásra, és húsvétkor Jeruzsálemben járt, 
ahol körülmetélték és megkeresztelték Siloa szent tavában. Majd szárazföldi úton 
átment Tyrusba üzleti ügyeit intézni. 
     (A kevéssé tájékozott mai olvasót bizonyára meglepi Apollosz megkeresztel-
kedése. A keresztség azonban kötelező volt minden pogány számára, aki át akart 
térni a zsidó vallásra. Köztünk, született zsidók közt ez nem volt oly gyakori, de 
néha azért előfordult, ha valakit oly nagyon elfogott a töredelem bűnei miatt, 
hogy semmivel sem érezte jobbnak magát a pogányoknál, és új életet akart kez-
deni.) 
     Tyrusban egy templom hátsó falán láttam egy igénytelen emléktáblát arról a 
kétezer derék polgárról, akiket Nagy Sándor császár keresztre feszíttetett a fölötti 
dühében, hogy több mint nyolc hónapot kellett elvesztegetnie a város ostromá-
val.  
     Míg Tyrusból Antiokia felé utaztunk, sokat beszélgettem Apollosszal, és ha-
mar jóbarátok lettünk. Néhány évvel idősebb volt nálam, s egy alexandriai zsidó 
lánnyal volt eljegyezve, azért ment most Alexandriába, hogy megtartsák az eskü-
vőt. Nekem őszintén bevallotta, hogy a zsidó vallásra való áttérésével először 
csak azt akarta elérni, hogy elvehesse a gyönyörű Ráchelt, akibe az őrülésig bele-
szeretett, de mióta alaposabban megismerte vallásunkat, komolyan el akart mé-
lyedni benne, nem csak úgy, mint görög honfitársai.  
      – Hogy lehet hinni manapság Zeuszban, mondta, mikor minden tanult ember 
tudja, hogy csak egy jelentéktelen rablókirály volt valamikor Kréta szigetén? Hi-
szen még a sírját is megtalálta ott Euhemérosz! 
      – Mit nem mondasz!, szóltam elcsodálkozva, tehát valóban létezett? Akkor 
talán a valóságban is olyan széleskörű szerelmi kapcsolatai voltak, mint ahogy 
beszélik?  
     – Az már egy másik história, mondta Apollosz. A régi időkben minden király, 
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uraság, előkelő család az istenektől szerette volna származtatni magát, elsősorban 
persze Zeusztól. Ezért kellett Homérosznak s a többi udvari költőnek sarkantyúz-
nia a fantáziáját, hogy ellássák őt minél nagyobb számú szeretővel. 
     Apollosz azt is elmesélte, hogy már az apja, aki pár éve meghalt, elhagyta a 
görögség régi istenhitét, és beavattatta magát az Attisz-misztériumokba, hogy 
feltámadásban és örök életben részesüljön.  
     Aztán mikor megérkeztünk Antiokiába, és kart karba öltve kószáltunk ebben a 
látványos, modern nagyvárosban, egyik nap elvitt Apollosz az apja sírjához, egy 
nagy temetőbe, a várostól keletre. A sírkövet egy egyszerű kereszt díszítette (a 
napnak és a feltámadásnak a szimboluma, magyarázta Apollosz), a felirat pedig 
tudatta, hogy a halott az ő megváltójába, Attisz Úrba vetett bizalommal múlt ki e 
világból.  
     Kérdeztem Apollosztól, hogy vajon ez az Attisz, akit Adonisznak is hívnak 
(azaz „úrnak”), ugyancsak élt-e a valóságban is, mint Zeusz. Azt felelte, hogy 
nem tudja, de elképzelhetőnek tartja. 
     Apollosz koszorút helyezett a sírra. Majd a városba visszamenőben megje-
gyezte: 
     – Örömmel hallottam, hogy az apád farizeus, mert tudom, hogy a farizeusok a 
holtak feltámadását hirdetik, és nem csodálkozhatok eléggé, hogy viszont vannak 
állítólag más zsidó rabbik és írástudók, akik tagadják a lélek halhatatlanságát, és 
azzal támasztják alá ezt a nézetüket, hogy erről nem történik említés a szent ira-
tokban. Én persze még nem vagyok eléggé jártas bennük, noha számos napot el-
töltöttem az alexandriai királyi könyvtárban böngészésükkel, természetesen görög 
fordításban; de sajnos el kell ismernem, hogy semmit sem találtam bennük, ami a 
halhatatlansághoz fűzött reményeimet támogatná. Ellenkezőleg: egy napon a kö-
vetkező szövegre bukkantam az egyik írásban, mely bölcs Salamon király szerze-
ménye: „Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyen-
lő végök van azoknak; amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és ugyan-
azon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az 
oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.” (Préd. 3:19, Károli Gáspár 
ford.) – Micsoda vigasztalan tanítás! Mennyire sajnálom szegény Salamon ki-
rályt, minden nagysága, dicsősége és bölcsessége mellett is! 
     Nagybátyáim üzleti ügyei hetekig visszatartottak bennünket Antiokia város-
ában. Úgy állt a dolog, hogy Simon nagybátyám, az aranymíves nyomára bukkant 
egy hallatlanul értékes, cizellált dísztárgyakból, ékszerekből, drágakövekből, ká-
meákból álló gyűjteménynek, melynek egykori birtokosa állítólag nem kisebb 
személy volt, mint a pontoszi Monima királyné, a nagy Mitradatész kedvenc hit-
vese, aki a maga idejében a világ legszebb, legszellemesebb és legimádatosabb 
asszonya volt. Simon bácsi eleve biztos volt benne, hogy ha méltányos áron hoz-
zájuthatna ehhez a kincshez, föltétlenül találna rá vásárlókat a legmagasabb római 
arisztokrácia körében. De ez olyan nagy üzlet volt, hogy testvéreit is mozgósította  
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 mint érdekelteket. Egy Antiokiában élő föníciai aranymíves, aki Simon bácsi leg-
megbízhatóbb helybeli üzleti összeköttetése volt, adta a tippet s maga is betársult. 
A kincs jelenleg egy előkelő hölgy házában volt letétben, akinek elődei annak  ide-
jén közeli kapcsolatban voltak Monima királyné udvarával. Ez a hölgy, aki megle-
hetősen szerény körülmények közt élt, természetesen csak közvetítette az üzletet, s 
hogy tulajdonképpen kié volt a kincs, azt sohasem tudtam meg, vagy elfelejtettem.  
     Mikor végre sikerült nyélbe ütni az üzletet és a kincset biztonságosan elhelyez-
ni a bárka rakterében, útra keltünk déli irányban egyenesen Alexandria felé. Május 
elején jártunk, az idő gyönyörű volt. A fedélzeten fogyasztottuk el ebédünket egy 
bíborral csíkozott sátorponyva alatt, és többnyire utána is ott ültünk (vagy hever-
tünk) egy-két palack bor mellett (ej, dehogyis palack: nagy cserépkorsó), és be-
szélgettünk erről-arról, többek között római pletykákról. Az emberkerülő és -
gyűlölő császár Capri szigetére, a kastélyába húzódott, s a közhiedelem szerint egy 
sötét barlang mélyéből titkos mágiával kormányozta a világot. De Simon bácsi 
inkább úgy vélte, hogy alighanem iddogál ott a barlangban; a katonái már fiatal 
korában Biberiusnak (iszákosnak) titulálták Tiberius helyett. Bácsikáim egyébként 
leplezett célozgatásokat is suttogtak egymás között, abban a hitben, hogy én úgy-
sem értem, arról, hogy mit is csinálhat még Tiberius abban a barlangban. Én azon-
ban szinte megsajnáltam a császárt, amikor Simon bácsi idézte egy levelének a 
kezdősorait, melyet állítólag a szenátusnak írt, és Simon bácsi szerint másolatok-
ban terjesztenek Róma szerte: „Hogy mit írjak nektek, egybegyűlt Atyák, vagy 
hogy hogyan írjak, vagy hogy mit ne írjak – nyeljen el engem a pokol, ha tudom!” 
     – Ajjaj, Uramisten, szólalt meg Efraim bácsi, mi lesz velünk, ha így kormá-
nyozzák a világot! 
     – Ez a világnak végső korszaka, mondta Naftali bácsi. Nálunk Marseille-ben 
van egy kaldeus asztrológus, aki megjósolta, hogy a nap szeptember 21-én le fog 
esni a Forum Romanum kellős közepére. Nem azért, mintha elhinném, de manap-
ság valóban minden megtörténhet velünk. Másképp volt ez az öreg császár idejé-
ben! 
     És bácsikáim megindultan emlékeztek vissza a jó öreg Augustus császárra, aki 
már tíz éve halott volt, s a legmegbízhatóbb tanúságok szerint fölszállt a mennyek-
be. Kimondottan zsidóbarát volt, mint elődje, Julius Caesar is, és Izrael istene irán-
ti tiszteletét is kimutatta azzal, hogy drága ajándékokat küldött a jeruzsálemi temp-
lomnak. 
     – Naja, szólt közbe Efraim bácsi, hacsak nem nagyrabecsült üzletfelét, Heródes 
királyt tisztelte meg inkább azokkal az ajándékokkal! 
     Egész utazásunk folyamán nagy élvezettel hallgattam bácsikáim érdekes társal-
gását – valóban tanulságos volt egy mucsai legénykének, aki voltam. 
     Mi fiatalok, Jona unokatestvérem, Apollosz és én, persze szintén  sokat beszél-
gettünk egymással. Jona, aki matematikát és asztronómiát tanult, elmagyarázta  
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nekem, hogy is van az a nappal és a holddal. Egy alexandriai professzor – a nevét 
elfelejtettem (számoszi Arisztarchosz – a szedő megjegyzése) – kiszámította  
(nemigen értettem, milyen eljárással), hogy a nap tizenkilencszer távolabb van a 
földtől, mint a hold, és mivel a nap és a hold ugyanakkorának látszik, ebből az 
következik, hogy a nap tizenkilencszer nagyobb a holdnál.  
     – No de hallod-e, Jona! – szólt közbe az apja; Miféle hajósmesékkel traktálod 
te itt az ifjúságot? Méghogy a nap tizenkilencszer akkora volna, mint a hold! Mi-
kor még a teve is látja, hogy ugyanakkorák. 
     – Hogy milyen messze van tőlünk a nap és a hold, szólt Simon bácsi, azt csak 
az a Magasságos tudja, aki teremtette s az égboltra tűzte őket, hogy világítsanak 
nekünk. 
     De Efraim bácsi, aki tanult ember volt, és sok tudós könyvet tartott raktáron 
kiadóvállalatánál, megjegyezte, hogy egy vak, aki járatos a matematika világá-
ban, néha messzebb lát, mint az, akinek két szeme van a látásra. 
     Utunk első felében gyönge déli szelünk volt, de ahogy kicsit már elhagytuk 
Ciprust, friss szél támadt északkeletről, úgyhogy hátszelet kapván fölhúzhattuk 
vitorláinkat, és hajónk hihetetlen sebességgel szállt előre. Egy este aztán, kevés-
sel napnyugta után, elkiáltotta magát az őr a hajó orrában: 
     – Fárosz a láthatáron! 
     Mindnyájan odarohantunk. Messze lent a láthatáron egy apró vörös csillag 
sejlett, tompa ködös fénnyel. A világ nyolcadik csodája volt az, Alexandria vilá-
gítótornya. 
     Apollosz valami verset idézett, halkan, mintha csak magának, ahogy fölmerült 
emlékezetéből: 
 
                    Szemben Egyiptom partjaival, hol tágul a tenger 
                    látköre, egy szigetet mos a víz, melynek neve Fárosz; 
                    Annyira van csak a száraztól, hogy a fürge vitorlás 
                    gályának hátszéllel nem több egynapi útnál. 
                    Kényelmes kikötő, hol ivóvíz vár a hajósra, 
                    még mielőtt nekivágna a hosszú tengeri útnak. 
 
     – Hát ebben ugyancsak melléfogott az öreg Homérosz, szólt Efraim bácsi, 
vagy meglehet, hogy a Nilus iszapja alaposan feltöltötte a deltavidéket azóta. 
Mert napjainkban, hála Isten, nincs már egy egész napos hajóútnyi távolság Fá-
rosz  és a part között. A szigetet a várossal összekötő móló hossza csupán hét 
stádium, kényelmesen megjárható egy negyedóra alatt. 
     A tompa fényű apró vörös csillag a horizonton lassacskán mind nagyobb és 
fényesebb lett, és hamarosan túlragyogta az igazi csillagokat. És pár kurta óra 
múlva befordulhattunk Alexandria kikötőjébe. 
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IV. 
 
     Alexandriában megszámlálhatatlan ember nyüzsgött, ahogy én láttam, a tenger 
fövenyénél és az égbolt csillagainál is több, és kétlem, hogy valaki valaha is meg-
kísérelte megszámlálásukat. Az én avítt német társalgó lexikonomban az áll, hogy 
azidőtt hatszázezer volt a város lakóinak száma. Hát azt el is hiszem, de még több 
is lehetett. (De hogy micsoda finesszel vitték végbe ezt a népszámlálást utólag, 
annyi idő után, a jó fene tudja. Megszámlálták talán a földben a koponyákat?) 
     Mi zsidók legalább egyharmadát tettük ki a város lakosságának. A legtöbben 
persze szegények voltak, de ők is szorgalmasak és takarékosak; sokan voltak a 
jómódúak és vagyonosak, mint Efraim bácsi, némelyek pedig mérhetetlenül gaz-
dagok. A leggazdagabbat Alexandernek hívták, ő volt a vámhivatal vezérigazgató-
ja. (Vagyishogy korántsem volt ő hivatalnok, mint egy mai svéd vezérigazgató, 
hanem ama pénzemberek konzorciumának a feje, akik a vámokat bérbe vették. Ez 
az üzleti ág, mint ismeretes, nem örvendett valami nagy megbecsülésnek a jámbor 
zsidók szemében, de Alexanderrel, aki arannyal és ezüsttel vonatta be a jeruzsále-
mi templom kilenc kapuját, kivételt tettek.) Alexander Efraim bácsi baráti köréhez 
tartozott, így hát nekem is sokszor volt alkalmam találkozni vele és Filón nevű 
fivérével, aki a filozófia igen nagy tekintélyű professzora és nekem sok éven át 
tanárom volt. Igaz, hogy az egyszerű és régimódi emberek szerint túlságosan is 
fölhígította ősi tisztaságú zsidó vallását holmi újmódi és fölfoghatatlan platóni 
filozófiával, de a tanulóifjúság rajongott érte, és előadásait majdnem annyi görög 
látogatta, mint ahány zsidó. 
     A városban különben persze a görögök voltak túlsúlyban. Az ott lakó rómaiak, 
főleg hivatalnokok és katonatisztek, szerencséjüknek tartották, hogy görögül be-
szélhettek, és egyebekben sem különböztek nagyon a görögöktől. Egyiptomiakat 
nemigen lehetett látni. Kiszorították őket a város egy távoli délnyugati zugába, ott 
morzsolgatták szürke napjaikat, a papok kivételével, akik továbbra is nagy tekin-
télynek örvendtek.  
     (Abban a korban a görögök és a rómaiak ugyanúgy bálványozták „Egyiptom 
bölcsességét”, mint ahogy manapság az a sok kótyagos angol és amerikai, persze 
főleg némberek, „az indusok titkos bölcsességéről” áradoznak.) 
     Tanulmányaim első és legfontosabb célja persze a görög nyelv elsajátítása volt, 
az „igazi” görög nyelvé, amelyet a művelt emberiség használt szóban és írásban, 
nem az a „pidzsin”-görög, melyet keleten beszéltek, Galileában is mintegy a la-
kosság fele, s amelyet én is tudtam már gyermekségem óta. Tanultam latinul is, 
mert Efraim bácsi úgy vélte, hogy egy fiatalembernek, aki érvényesülni akar a 
világban, ismernie kell azt a nyelvet, amelyet a világ urai beszélnek. Később, mint 
már említettem, járhattam Filón bölcsészeti előadásaira is. Nagyon érdekeltek, és 
beképzeltem magamnak, hogy értem is őket. Könnyen megy az, ha az ember fia-
tal.      
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Efraim bácsi ráadásul irodai munkára is befogott a vállalatánál, ami főleg abban 
állt, hogy a másolatokat kellett egybevetnem, de arra is nyílt alkalmam, hogy az 
ügyvitel minden ágába betekintést nyerjek. Az áruállomány zömét vallásunk szent 
iratai tették ki görög fordításban; ezek iránt óriási volt a kereslet Alexandria és az 
egész világ zsidósága körében, akik egy szót sem tudtak héberül, de a görögök és 
a rómaiak között is. (A nyugati világban egyre többen ábrándultak ki régi istene-
ikből, és fordultak a divatba jött keleti vallásokhoz.) A könyv azonban igen drága 
portéka volt akkoriban, és az „Írások” teljes gyűjteményének kiadását csak egyik-
másik zsinagóga megrendelésére eszközölték; egyébként külön adtak ki s árusítot-
tak egy-egy írást; a kereslet persze nagyonis változó volt az ilyenek iránt. A leg-
kelendőbbek közé tartozott Jób könyve és a Prédikátoré; sokszor a bírálatokat is 
vitairatokat is beletették ugyanabba a könyvtekercsbe, ily módon kerültek aztán 
együvé abba a nagykönyvbe, melyet Biblia néven ismerünk. A Jónás próféta ka-
landjairól szóló könyvecske kedvelt szórakoztató olvasmány lett. De a legnépsze-
rűbb és legkelendőbb az a kisterjedelmű írás volt, amelyet „Dániel jelenései” né-
ven hoztak forgalomba, a nagyobb prófétakönyvekből vett kivonat, amely a világ 
küszöbön álló pusztulásáról és egy Messiás eljöveteléről jósolt, az „Emberfiáról”, 
aki az ég felhőiben lészen eljövendő nagy hatalommal és dicsősséggel, hogy le-
verje a pogányokat, és örök időkre megalapozza a földön Izrael népének uralmát. 
Az óriási keresletnek hála, ezt a könyvecskét igen olcsón adhattuk.  
     Egyébként volt ennek az írásnak egy érdekessége, mely megérdemli, hogy föl-
figyeljünk rá. Míg Dániel könyvének, melyből vétetett, az elejét és a végét hébe-
rül írták, mint ahogy a többi szent iratot is, a könyv középső részét, amely az  
„Emberfiáról” szóló „jelenéseket” tartalmazza, arámi nyelven. Aminek az lett a 
következménye, hogy egyetlen más szent iratunk sem ért el akkora ismertséget és 
olvasottságot a zsidóság minden rétegében, főleg Palesztinában, ahol eredeti nyel-
ven olvashatták. A többi szent szöveget általában a rabbik fejtegetései által ismer-
ték meg, ám „Dániel jelenéseit” hovatovább minden zsidó a saját szemével olvas-
ta, akik pedig nem tudtak olvasni, azok fölolvastatták maguknak. Szent iratainkon 
kívül Efraim bácsi kiadói tevékenysége kiterjedt úgyszólván az irodalom minden 
területére, a legkomolyabb tudományos munkáktól kezdve Elephantis írónő meg-
lehetősen sikamlós szerelmi tanácsadójáig; álomfejtő és asztrológiai könyvecs-
kékre, sőt szakácskönyvekre is.  
     Mint már említettem, a keleti vallások erősen divatba jöttek a görögök, de még 
a rómaiak közt is. Ha egy pogányt megszállt a lélek ihlete – „pneumatikus” lett, 
mint mondani szokás – buzgó áhítatában nem Zeuszhoz vagy egy másik ősi iste-
néhez folyamodott, hanem inkább az Isziszkultuszhoz, az Attiszmisztériumokhoz 
vagy a Mithravalláshoz fordult. Eredményes volt ugyan a zsidó misszióstevé-
kenység is, de az már, amennyire megítélhettem, túl volt virágzása tetőfokán. A 
mi vallásunk képtelen volt valami bizonyosat ígérni feltámadásról és örök életről, 
ezért máris hátránnyal indult a versenyben. A Mithravallással ellentétben mi  
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zsidók nem kínálhattunk holmi szent lakomát, amelyen a hívők kenyér és bor 
színe alatt ehették s ihatták isten testét és vérét, hogy ezáltal részesüljenek az ő 
halhatatlanságából. Az Iszisz- és Attiszvallással ellentétben nekünk nem volt 
olyan istenünk, aki meghalt, majd föltámadott, akinek halálát szívettépő jajon-
gással és gyászdalokkal sirattuk, harmadnapi feltámadását pedig egetverő uj-
jongással üdvözöltük volna. Holmi női istenséggel, csodatévő madonnakép-
másokkal sem rendelkeztünk, mint Iszisz szobra, ölében a Horusz-gyermekkel, 
akihez a hivők, elsősorban a fehérnép, minden bajukkal-bánatukkal fordulhat-
tak. Egy szó mint száz: mi nem haladtunk a korral. Nekünk még egy tisztessé-
ges poklunk sem volt, hogy azzal ijesztgessünk: „Boldogok azok, akik hisznek, 
a többiek meg égnek majd az örök tűzben!” – hallottam hosszú időn keresztül 
harsogni egy hírhedt prófétát (nem tudom már, melyik vallás érdekében agi-
tált) Alexandria utcáin és terein. Ilyen hatékony meggyőző-eszközökkel a zsi-
dó rabbik nem rendelkeztek. 
 

* 
 
     Útitársam s jóbarátom Apollosz röviddel Alexandriába érkezésünk után 
megtartotta lakodalmát a gyönyörű Ráchellel, aki mellesleg Alexander és Filón 
unokahúga volt. Magam is részt vettem az esküvőn, melyet hagyományos zsi-
dó szokás szerint a salamoni Énekek Énekéből vett nászdalokkal és táncjáték-
okkal ünnepeltek. A lakodalmi ebédből egy hatalmas ezüsttál maradt meg em-
lékezetemben jókora császárhomárokkal megrakva. Ezt az ínyencséget soha 
korábban nem kóstoltam meg; ártatlanságomban meg voltam győződve róla, 
hogy mi zsidók el vagyunk tiltva tőle, mint mindentől, „ami tavakban s folyók-
ban él, de nincs uszonya s pikkelye”. Alexandriában azonban ilyen csekélysé-
geket nem vettek olyan komolyan, mint odahaza Palesztinában, és Efraim bá-
csi igyekezett eloszlatni vallási aggályaimat: 
     – Mózes sohasem tiltott volna el bennünket a homár-evéstől, ha csak egy-
szer is módja lett volna megkóstolni. És különben is: a homárnak talán nincsen 
pikkelye? Nézd meg a páncélját: nem elég ez pikkelynek? Én már csak igazhi-
tű zsidó vagyok, de gondolom, mindenben fontos a mértéktartás. 
     A színházzal s egyéb nyilvános szórakozással is úgy voltunk körülbelül, 
mint a homárral: nem tartották jámbor és hithű zsidókhoz illőnek, hogy cir-
kuszba, színházba menjünk, de azért csak mentünk. Apollosz és jómagam sem 
voltunk kivételek: alaposan kivettük a részünket a szórakozásból. Menandros 
vígjátékaiból sokat láttunk; azóta elvesztek. Régimódiaknak tartották ugyan 
őket, de azért jól lehetett mulatni rajtuk, hisz elsőrangú színészek játszottak 
bennük a világ első színpadán. A régi klasszikus tragédiákat kevésbé élveztem, 
mivel sajna sohasem voltam különösebben zeneértő. Teletömték ugyanis őket 
mindenféle muzsikával, nagy bravúráriákkal s egyebekkel, úgyhogy idővel) 



amolyan operaféle lett belőlük. De így is nehezen állták a versenyt a könnyűer-
kölcsű pantomimekkel, a kolosszális látványos darabokkal, amelyekben égő pa-
lotákat, véres ütközeteket, kötéltáncos elefántokat mutattak, no meg a modern 
bohózatokkal, melyek persze gátlástalanul disznólkodtak.  
     A színház után pedig – amely mindig nappal, ragyogó napfényben játszott – 
beülhetett az ember egy jobb ebédre a világváros valamelyik elegáns luxusétter-
mébe, ahol egyiptomi bűvészek, néger atléták, hastáncosnők és más varietéartis-
ták szórakoztatták a vendégeket. 
     Na és a szerelem – az első szerelem! Ó, akár egy egész könyvet megtölthet-
nék alexandriai diákéveim derűs emlékeivel! De minthogy ez a szerény iromány 
tulajdonképpen Jézussal való felületes személyes ismeretségemről volna hivatva 
beszámolni, Jézusról, akinek sohasem volt alkalma Alexandriába utazni, belá-
tom, hogy kissé tömörítenem kellene mondanivalómat. 
     A világvárosban töltött öt-hat év alatt természetesen rendszeres levélváltásban 
voltam apámmal, aki mindenről tájékoztatott, ami csak otthon történt, akár a csa-
ládunkban, akár másutt. Egyik levelében azt is megírta apám, hogy a római hely-
tartót, aki József bátyámat kinevezte főpappá, s aki iránt ezért szinte némi rokon-
szenvet éreztünk, leváltották s helyébe kineveztek valami Pontiust, Pilátus csa-
ládnevűt, akiről senki sem tud semmi közelebbit. (Efraim bácsi hallott ugyan a 
Pontiusokról, hogy az egy ősrégi, nagyon előkelő, de koldusszegény 
patriciuscsalád, és ha az új helytartó közülük való, akkor nagystílű zsarolásokra 
és harácsolásokra lehetünk elkészülve. De meglehet, hogy csak egy felkapaszko-
dott törtető, ami semmivel sem ígér jobbat.)  
     Egy másik levelében – az utolsóban, amit kaptam tőle Alexandriában – azt 
írta apám, aki  korántsem volt még öreg, hogy egészségi állapota az utóbbi évek-
ben nem valami kielégítő, és úgy érzi, hogy fogytán van az ereje. Ezt olvasván 
heves sírásra fakadtam, s elhatároztam, hogy azonnal hazautazom.  
     Levele végén pedig ezt írta apám:  
     „Itt Galileában egy új „barabba” lépett fel, s mit gondolsz, ki az? Bizony senki 
más, mint az a Jézus, a József kőmíves fia, akire biztosan emlékszel, a te Simon 
pajtásodnak legöregebb bátyja.” 
     („Barabba”, azaz „atyjafia, atyafi, apafi” – ragadványnév, melyet a hithű zsi-
dók az álmessiásoknak  szoktak adni, akik „Isten fiának” neveztetik magukat, és 
tiszteletlen bizalmaskodással atyjukként emlegetik a Mindenhatót. 
 

V. 
 
   Hogy a fene enné meg – az embernek nincs egy perc nyugta! Mikor javában 
útra készülök Alexandriából Galileába, jön ez a Kasper és szememre hányja, 
hogy már napok óta egyedül hagyom üldögélni a Tengerikígyóban (Biztos be-
széltem már az első fejezetben a „Nagy Tengerikígyó” borházról.  
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Koppenhágában borháznak az olyan helyiséget nevezik, ahol a whisky valamivel 
olcsóbb, mint a nagy kávéházakban.)  
     – Mi van veled, Jägerstam?, kérdezte Kasper. – Csak nem írsz? Beteg vagy? 
Remélem, nem súlyos? 
     – Emlékirataimon dolgozom, feleltem. 
     – Mikor én meg mindig is analfabétának képzeltelek! Főleg ezért is vonzód-
tam hozzád. Semmit sem tudok kezdeni az olyanokkal, akik írnak. 
     (Kasper maga is írogat olykor, humoreszket s egyéb firkálmányt, ha a festés-
hez nincs ihlete. De nem szereti a konkurrenseket.) 
     No, ennek a szép szeptemberi napnak örömére megkönyörültem Kasperen, és 
leballagtam vele a Tengerikígyóba. Délután ötre járt, éppen ebédidő nálunk, az 
egész helyiségnek teknősbékaszaga volt (ez a dán nemzeti eledel, borjúfejből ké-
szítik), de volt „gulyás”, krumplisragu és vegyesvagdalék is. Biccentettünk 
Salomonsennek, a vendéglősnek, no meg Iversennek, a „Jövő Reménysége” te-
metkezési vállalat pénztárosának, aki teknősbéka-adagja mellett ült, Alexendersen 
pincérnek, aki máris jött a viszkinkkel. Kaspernek sok mesélnivalója volt. Előző 
nap este a Tivoliban szórakozott két hölgy társaságában; Irma Jensen kisasszony 
volt az egyik (a Vasko de Gama mosodából), a másik meg barátnője, Oda Hansen 
kisasszony (a Columbus Tojásából). De én diszkrét ember vagyok, azért nem 
adom tovább, amit Kaspertől hallottam. (Kasper nős volt egypárszor, de jelenleg 
nem volt felesége.) 
     Beszélgettünk erről-arról, többek között a vallásról is. Az utóbbi időben 
Kasper „pneumatikus” lett, ahogy mi annak idején mondtuk Alexandriában, va-
gyis „áhitatos”, akit „megszállt a lélek”. Nekem ugyan az volt a véleményem, 
hogy nem áll jól neki, de úgy látszik, korunkat valami erős vallásos szellem járja 
át, és Kasper mindig is sokat adott arra, hogy ne maradjon el a kortól. Az ódivatú-
ság a legrosszabb, amit csak el lehet képzelni. 
     (Ami engem illet, előbb-utóbb csak be kell vallanom, hogy nem vagyok isten-
félőbb, mint embertársaim többsége. Előző életemben hithű zsidó voltam, de mér-
tékkel és értelemmel, mint nagybátyám, Efraim. Mostani létemben természetesen 
keresztény vagyok, akit a svéd királyi államegyház tagjának kereszteltek s konfir-
máltak; mindkettőben a Jakab-egyházközség néhai káplánja, Leopold működött 
közre, akivel később egy este pertut ittunk a „Három Korsóban”, ahol öreg napja-
iban törzsvendégként üldögélt groggja mellett. De egész lelkialkatomnak megfe-
lelően mindig is az voltam, akit általában „e világ gyermekének” szoktak monda-
ni.)     
      A Tengerikígyóból hazafelé tartva benéztünk Josef Marinhoz. Olyankor, ha a 
boltjában kiszolgál, mindig egy avítt, ódivatú, kétsoros bonjour (szalonkabát) volt 
rajta, dán szóhasználattal „diplomát”, a „békevilágból”, vagyis a háború előttről; 
gombok nélkül, a derekán egy vitorlakötéldarabbal összefogva. De ha kimegy a 
városba, mindig tisztességesen fel van öltözve. Ahogy ott ültünk s  
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beszélgettünk, bejött egy ifjú nagydiák és egy könyv után érdeklődött. A fiatal 
Kristensen, a Jövő Reménye pénztárosának, Iversennek unokaöccse papnak tanult. 
A könyv, amit keresett egy görög szótár volt az Új Testamentumhoz.  
     – Igen, Kristensen úr, azzal valóban szolgálatára lehetek, mondta Josef Ma-
rin. „Lexicon graeco-latinum in libros novi testamenti”. Szerzője Carolus 
Ludovicus Wilibaldus Grimm, a teológia és filozófia doktora, a jénai egyetem 
professzora, a szász nagyhercegi káptalan titkos tanácsosa, a Fehér Sólyom és az 
Ernestin-rend lovagja; harmadik javított és bővített kiadás, Leipzig, 1888. Ez az 
egész litánia latinul, természetesen. – Megfelel? Kitűnő munka, amelyből Német-
ország, Skandinávia, Hollandia teológusainak nemzedékei merítették a bölcsessé-
get. Nem szívesen adom el, magam is használom ugyanis néha mint szórakoztató 
olvasmányt. De tessék, parancsoljon! Tíz korona. – Ám bizonyos esetekben kriti-
kával kell használni. 
     – Hogyhogy?, kérdezte a fiatal Kristensen, talán elavult?  
     – Nem jobban, mint hogy ma is kitűnően használható, de azért nem árt, ha egy 
kis ésszel forgatjuk. Üssük fel például – hm, hol is, csak úgy találomra… – Igen, 
lássuk a Barabbás címszót. De apropó – mit gondol Kasper barátunk, miféle szer-
zet volt ez a Barabbás? 
     – Barabbás, válaszolt Kasper, az ugye a bűnbánó lator volt?  
     – Sejtettem! Éppen ezt a feleletet vártam! Köszönöm, Kasper testvér! De lás-
suk most, mit tud mondani róla Grimm. Mindenekelőtt elmagyarázza, hogy a szó 
arámi, jelentése pedig „filius patris”, vagyis „atyafi”, az atya fia. Ez így helyes. De 
a folytatás: „latro captivus” – elfogott rabló – ez már hülyeség. Szemérmetlen rá-
galom! Barabbás egyáltalán nem volt rabló, csak később, jóval a halála után lett 
az, a negyedik evangéliumban. Márk evangéliumában azonban, mely a 
ránkmaradtak közül a legrégibb, egyszerű derék ember, akit egy zavargás vagy 
felkelés – a görög nyelv nem tesz különbséget e két fogalom között – résztvevője-
ként foglyul ejtettek. „Megkötöztetve ama lázadókkal együtt, akik a lázadás alkal-
mával gyilkosságot követtek el.” – „A lázadás” határozott formája arra mutat, 
hogy ismert dologról van szó, úgyhogy fel kell tételeznünk, hogy az eredeti Márk-
evangélium említette már egy azóta elkallódott részben. – Lukács nagyjából 
ugyanazt mondja Barabbásról, amit Márk. Máténak pedig nincs más megjegyezni-
valója róla, csak annyi, hogy „nevezetes” vagy „hírhedt” fogoly volt. Ez nem va-
lami sok, de annyit legalább sejthetünk belőle, hogy nem mellékszereplő volt ab-
ban a lázadásban, hanem inkább felbujtó vagy éppen vezér. Miféle lázadás lehetett 
az voltaképpen? Minthogy röviddel húsvét előtt történt, amikor Jeruzsálemet hihe-
tetlen tömegben özönlötték el a világ minden részéből odaigyekvő jámbor és fana-
tikus zsidók, s minthogy az evangéliumok szerint éppen azon a húsvéti ünnepen 
egy új Messiás lépett föl, Jézus tudniillik, föltehetünk százat egy ellen, hogy a  
„lázadás” szó messianisztikus zavargásokra céloz. Hogy Jeruzsálemben röviddel 
húsvét előtt egy új Messiás föllépése megeshet zavargások nélkül, azt még csak  
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elképzelni sem lehet. 
     „Barabbás” azaz „atyjafia” nyilván melléknév, ragadványnév volt, annál is 
inkább, mert Márk kifejezetten „egy Barabbásnak nevezett”-nek írja. Hogy hív-
ták hát tulajdonképpen? Nos, erre a kérdésre megadja nekünk a választ a derék 
Grimm: Jézusnak hívták! Grimm ugyanis kifejti, hogy Máté evangéliumának 
ama kézirataiban, melyekről Originész beszél a harmadik század első felében, 
és „egyéb tanúságok” szerint is, „Jézus Barabbás” állt.  
     Mit kiáltottak tehát a zsidók, amikor Barabbás elbocsátását kérték Pilátustól? 
Nos, ezt kiáltották: „Bocsásd el nekünk Atyjafia Jézust!” 
     A fiatal Kristensen kissé zavartnak látszott. 
     – Ez valóban különösnek hangzik. Hogy kell ezt értenünk? 
     – Hja, Kristensen úr, tőlem ne kérdezze! Én nem tudok többet erről, mint amit 
bárki kiolvashat az evangéliumokból és ebből a régi szótárból, amelyet a teoló-
gusjelöltek számtalan nemzedéke forgatott. Kérdezze meg tanárától, az exegétika 
professzorától! Kérdezze meg Oskar Andersen professzor úrtól! Ő országgyűlési 
képviselő is, jól ért a kompromisszumokhoz! 
     A fiatal Kristensen alkudni is elfelejtett a szótár árából. Előhalászott egy tí-
zest, és eltűnt a kincsével. 
     – Nahát, az angyalát!, kiáltott föl Kasper. – Sose gondoltam volna rólad, Ma-
rin, hogy ilyen rátermett eladó vagy! Amerikában már multimilliomos lennél!  
 
 

VI. 
 
     Igazi ítéletidő volt, szakadt az eső, fújt a szél, amikor a tél közepén egy napon 
hajóra szálltam Alexandriában. Nyomorúságos egy hajó volt, s az utazás is min-
den vonatkozásban kellemetlen. De végül mégis célhoz értem, s az első ismerős, 
akivel Caesariában partra lépve összefutottam, gyermekkori barátom, Simon volt, 
Jézus öccse, aki a kikötőben kapott munkát az új vámház építésénél. (Apjához 
hasonlóan ő is kőműves volt.) Meghívtam, hogy ossza meg velem szerény regge-
limet egy közeli vendéglőben. Ott ültünk és beszélgettünk egy órácskát. Hallot-
tam tőle újságot eleget. Hogy apja, az öreg József meghalt pár éve; keresztelő 
Jánost (egy térítőprédikátort, akiről apám is írt egyet s mást leveleiben) elfogatta 
Antipas tartományfő, mert attól félt, hogy saját népszerűségétől elbizakodva ked-
ve támad fölcsapni Messiásnak és nyugtalanságot kelt; egy Makarunt nevű kis 
erődbe záratta a Jordán túlfelén. Némelyek szerint már meg is ölték. Antipasnak 
az volt az elve, hogy az ilyesmit legjobb csírájában elfojtani. (Ebben az apjára 
ütött, de különben nagy csirkefogó volt.) Simon tele volt aggodalommal bátyja, 
Jézus miatt, aki a Keresztelő legbuzgóbb hívei közé tartozott.   
     – Jézus egy ideig elhitte, hogy a Keresztelő valóban Messiás, mondta Si-
mon. – Számos hívőt toborzott neki Galileából. (Maga a Keresztelő többnyire  
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Perében tartózkodott, a Jordánon túl, amely ugyancsak Antipas felségterülete 
volt.) Mostanában azonban Illés prófétának hiszi őt Jézus; János elfogatása után 
pedig annak hívei seregestül álltak át hozzá, és úgy néznek föl rá, mint aki betel-
jesíti a próféciákat. Csak az Isten tudja, mi lesz ennek a vége! 
     –  Ő maga is Messiásnak hiszi magát?, kérdeztem. 
     – Pszt!, ijedt meg Simon, senki sem hall bennünket? 
     A fogadós akkor éppen nem volt bent, magunk voltunk a helyiségben. 
     – Hogy Messiásnak hiszi-e magát?, suttogott Simon. – Attól félek, hogy igen. 
Rákapott, hogy „emberfiának” nevezgesse magát, s hogy mit akar ezzel monda-
ni, nem nehéz kitalálni. Ki ne olvasta volna „Dániel jelenéseit”? Anyánk melles-
leg azt hiszi, hogy megháborodott, és az igazat megvallva mindig is különös volt 
egy kicsit. Sehol sincs nyugta, csak erre-arra lézeng a világban. Pár évvel ezelőtt 
úgyszólván elintézett dolog volt, hogy elveszi egy elég tehetős tiberiási vámos 
özvegyét – a nők mindig is bolondultak utána. De akkor hirtelen világgá ment, 
hónapokon át a hírét sem hallottuk, és semmise lett belőle. Az özvegy másé lett 
azóta. Megvallom, én nem állhatom meg, hogy ne csodáljam mindennek ellené-
re. Kivételes szónoki tehetség, azt senki sem tagadhatja, ami pedig az ördögűzést 
és a gyógyítást illeti, abban aligha múlja felül valaki, jóllehet igen nagy a 
konkurrencia.  
     Simon eleven, talpraesett fiatalember volt, akivel öröm volt társalogni. Most 
azonban bejött a fogadós, nekem pedig ugye folytatnom kellett utamat 
Tiberiásba. Simon, aki ismerőse volt a fogadósnak, bemutatott neki mint a 
tiberiási Jona rabbi fiát; ezért aztán minden nehézség nélkül bérelhettem egy sza-
márkancát. Majd miután csak úgy kutyafuttában körülnéztem a városban, s fölfi-
gyeltem néhány új templomra – egy Attisz-szentélyre és egy Iszisz-kápolnára 
egy madonnával a kapuboltozat fölött – fölültem kis Roszinantémra és hazafelé 
kocogtam. 
 

(Folytatása következő számunkban) 
 
 

Fordította: Szente Imre 



 

Benczédi Ilona: Padon 
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Csíkzsögödi Szabó Zoltán 
 
Észak versei 

 
A sirály 
 
Sirályvijjogás 
horgolja az alkony arany 
fényeit. 
A fehér éjszakák árnya 
holdra vetül. 
A fájdalom újra 
tudatalatti ketrecekben 
piheni négy év 
fáradalmait. 
Nyájas fűszálak 
simogatják talpamat. 
Csak a vizek 
loccsanó hangja 
álmodja meg mindig: 
a fulladást… 
 
Linköping, 1996. július 8. 
 
Repülő gondolat 
 
A fényes szemű Flóra 
Csak úgy volt nekem, 
Mint júliusi mezőn 
A vadvirág. 
Aztán jött a tél. 
 
Linköping, l996. július 27. 
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Valamikor 
 
 
Az élet egyetlen  
értelme a 
Szeretet. 
Ez jár az eszemben. 
Kezemben érzem 
a friss darázsfészket, 
fülemben régi 
szilveszterek suttogó 
hangja, 
Ratosnyai naplementék, 
zsebből kedvesen 
elővett almák álmai. 
Kötött sapkák alatt 
befont hajtincsek 
zenéje búg. 
Orromban a vásárhelyi 
Korcsolyapálya: 
Forraltszagú zsongás, 
kipirult arcok. 
A fiatalság 
elment mellettem, 
mint megrakott, vidám 
teherautó, 
S én őszültem, nyakig sárosan, 
Itt maradtam a svéd őszben – 
Egyedül. 
 
Linköping, 1996. augusztus 3., „naplemente” 
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Nyár 
 
Haragoszöld felhőpamacs. 
Rajta fehér 
gomoly vakít. 
Gesztenyefák rozsdás 
levelén utolsót 
hintázik a nyár. 
Zápor utáni szivárvány, 
gyémánt a fényben. 
Valahol aratnak. 
 
Linköping, 1996. július 8. 
 
Fuvallat 
 
A körönd kihalt, 
egy nyúl 
ott pihen. 
Néha elül 
a csobogás, 
alszik a szökőkút. 
Nyírfakórust 
hallgat a hold. 
Sós a tenger 
hársfaillata. 
Zöld, fehér, encián, 
kármin, narancssárga 
a virágok árnya. 
Az ég visszatükröz 
a házak csillogó 
szemein. 
Nyári éjfél! 
Észak varázsa. 
 
Linköping, 1996. augusztus 9. 
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Fehér éjszakák 
 
Hallgat a park, 
a csend beissza 
az akácok édes 
illatát. 
Az ég kék selymén 
a templom piheni 
örök idők 
zöld-arany álmait. 
Éjfél van: 
félhomály. 
Csillag villog 
bűvös tengeri szél 
szárnyai felett. 
Zsebre dugott kezű társtalanság,  
magányos varázs. 
 
Régi hang susog, 
régi zizzenést 
hoz álmomban az éj. 
A fájdalom nem zuhog, 
ne félj. 
Ha rózsalugasok közt 
kovácsoltvas oszlopon 
lámpák narancsai 
remegnek 
a tejfehér éjszakában. 
Felébredhetsz. 
 
A nyárnak nincs vége még! 
 
Linköping, 1995. júluius 8/9. 
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Hársfaillat 
 
orrom eszmél, 
mézédes illatot 
lebegtet a Nap. 
Mókuskerekem 
tekeri 
rövid életem 
láncát 
a hétköznapok 
száraz  kútjából. 
 
Linköping, 1996. július 13. 
 
A szél  
 
Zúgva zenél 
a tengeri szél, 
hullámok 
álmai sodródnak 
a levegőben 
Visszhangozzák 
hársfalevelek: 
Az elmúlás 
sátrában lakik 
az északi nyár. 
 
Linköping, 1996. július 14. 
 
Ősz Északon 
 
Messze fenn 
már rénszarvasokat 
nyergel a Tél. 
Az óriások 
behúzzák nyakukat 
a sziklák között, 
a manók  
szőrős füleiket hegyezik 
a fütyülő sárga szélben. 
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A Tél szánjának 
hóropogását hallják. 
A tóparton 
jégcsengettűk 
zenélnek. 
 
Linköping, 1996. szeptember 17. 
 
Látomások  
 
1. 
Lassan mozog a TÉR, 
az űrben 
hullámot vet az IDŐ, 
a fény zuhan 
a sötétségben. 
És mikor kezdődik 
A TEREMTÉS? 
 
2. 
Halványzöld 
telefonokban 
szól az üzenetrögzítő: 
a SZERETET 
házon kívül van, 
itt a … sípszó 
után hagyjon üzenetet: 
Kutyafüle! 
 
3. 
A számítógép 
képernyőjén 
az idegsejtek 
szorgalmasan 
végzik a szalagmunkát, 
két műszakban. 
Az agy görcsben. 
Mikor lesz egy kis 

           ELERNYEDÉS? 
 

Linköping, 1996. szeptember 
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Május megint 
 
Ősrégi Walborg 
tüzén 
ropogva ég a tél. 
Énekben, 
tűzben, táncban 
a szívek 
újraszületnek. 
Tetszhalálból éled 
Észak, 
meleg kéken 
világlik 
az ég. 
Rügyek zuhognak. 
Walborg tüze 
a vízen ég 
a vízen ég 
A vízen ég 
Az Ég. 
 
Linköping. április 30. Walborg napja 
 
Csillogás 
 
A nap lassan 
nyugszik 
az eszkilstunai tó 
felett. 
A szemüveg 
mögött 
a fehér éjszaka 
barna szeme 
mosolyogva 
töri a magyart: 
eltűnik 
a fényben az idő. 
 
Linköping, 1997. június 1. 
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Csíkzsögödi Szabó Zoltán önmagáról 
 
 
   1957. március 28-án születtem Marosvásárhelyen. 
Családom apai ágon Csíkzsögödről, Csíkszentlélekről 
származik, anyai ágon Csíkvacsárcsi.Középiskolát és 
orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végeztem. Már má-
sodéves koromban az altatóorvosi pálya kezdett köze-
lebbről érdekelni, szívsebészeti altatóorvos akartam 
lenni. 1987-től Debrecenben folytattam tevékenysége-
met, oda kötött a családom. 1988-ban szakvizsgáztam 

1990-ben Belgiumban a kísérletes és klinikai szívsebészeti altatóorvosi tudnivalók 
legújabb fejezeteivel ismerkedtem, itt kezdődött klinikai kutatómunkám. 1990-ben 
szakdolgozatommal elnyertem az Európai Szívsebészeti Aneszteziológiai Társaság 
évi kongresszusának első díját.  1991-ben gyermek-szívsebészeti altatást tanultam 
New-Yorkban. 
    Házasságom válságba jutott. Elváltam.  
    Doktori  értékezésem megírására meghívtak Svédországba. Skandináv és más 
nemzetközi kongresszusokon előadásokat tartottam, szakírásaim jelentek meg nem-
zetközileg ismert folyóiratokban. Jelenleg a cukorbetegek szívizom-anyagcseréjével 
foglalkozom. 
    A magánéletem megéléseit, fájdalmait, örömeit leírtam a saját mulattatásomra. A 
tudományos életben megtanultam az igazságot tisztelni mindenekfelett és abból nem 
engedni semmi áron, még akkor sem, ha az a mindennapi létemet fenyegeti. Ezért is 
örvendek, hogy nem az irodalomból élek, és hogy amit leírok, az igaz. 
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M. Veress Mária 
                                             

Szép halál 
 
 

Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy va-
laki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hal-
lottam, hogy mintha segítségért kiáltana valaki. Megragadtam András karját:  

– Gyerünk! – és megszaporáztam a lépteimet.  
Kicsit kelletlenül követett, hisz másfelé indultunk volna, ha el nem térít ez a 

vérszegény öregasszony-hang. Ott állt a nénike, kezeit tördelve a kis, hepehupás 
mellékutca kellős közepén, s egyre csak kiabált:  

– Jaj istenem, segítsen már valaki! Jaj, Istenem, belehaltak mind a ketten! Segít-
ség!  

Nem kellett sok magyarázat, tudtam, mi történt. Berohantam a nyitott kapun, 
egyenesen az udvar végében álló kis házikóhoz. Benéztem az üveges ajtón: ott 
feküdt a deszkapadlón az egyik, mellette pedig, félig ülve a másik. Mindketten 
groteszk vigyorba meredve, hatalmasra tátott szájjal. Egyenesen a szemembe néz-
tek az ajtóra szegzett, megüvegesedett tekintetükkel.  

Földbe gyökerezett lábbal bámultam a látványt, s azon kaptam magam, hogy 
semmi más nem zavar annyira ebben a bizarr csendéletben, mint a hanyatt fekvő 
asszony kék virágos ruhája, mely esésekor felcsúszott, felfedve a nő visszeres 
combjait. Éreztem, hogy haladéktalanul be kell mennem, és meg kell igazítanom 
azt a szoknyát, mert senkinek sem szabadna ilyen pózban feküdnie, főleg, ha már 
nem él az illető. Hogy halott volt, ahhoz semmi kétség nem fért, hisz a nagy lilás-
fekete véraláfutások, a fulladás biztos jelei már megjelentek a szeme körül meg a 
nyakán. Az öregember nem feküdt, hanem a padon ült, összeroskadva. Karjai úgy 
csüngtek, mint két letört árboc. A nő feje a férfi cipőjén nyugodott. Karjai kétfelé 
meredtek, krisztusi pózban.  

Néhány pillanatig tarthatott, míg mindez átfutott az agyamon, mert az öregasz-
szony csak most ért utol nagy sopánkodva.  

– Jaj lelkem, mit csináljak, mit csináljak? Én vagyok az oka... Miért kellett ne-
kem itt hagyni őket? Csak előrementem, csak egy vajas kenyeret kentem az uno-
kámnak, és mire visszaértem, már megtörtént...  

Néztem a felcsúszott szoknyát és az öregember tehetetlenül csüngő karjait.  
– Ki kell hozni őket – szóltam oda Andrásnak. – Gyere, segíts!  
– Te nem vagy észnél! – ripakodott rám a férfi. –Nem megyek sehova, és nem 

engedem, hogy bemenj a gázba!  
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Nézd, szerintem a férfi még élhet. A gázszint felett van a feje.  
András nagyot nézett.  
– Honnan veszed?  
Hadarni kezdtem:  
– Te is láthatod... Ott van az a kicsi piros masni azon a korláton. De ha akarod, 

megmérhetjük, hogy meddig ér a gáz, ott a gyufa a széken. De most gyere, hoz-
zuk ki az öreget, amíg még nem késő.  

Azzal kinyitottam az ajtót és beléptem a gyilkos mofettába... András megszep-
penve követett. Tudtam, hogy legszívesebben messzire futna, de ahhoz is gyáva. 
Nagyon halkan mondta:  

– Én oda nem megyek le, nem akarok meghalni. Jobb, ha te sem hősködsz.  
– Akkor egyedül megyek, ha félsz. Remélem, kihúzol, ha látod, hogy fuldok-

lom.  
– Előbb a nőt hozzuk ki, hogy az öreghez hozzáférhessünk – szólt elszántan 

András, és megfogta a karomat. – Most szívj jó sok levegőt!  
Nagy lélegzetet vettem, mint aki vízbe merül, s már mentem is lefelé a lép-

csőn...  
A mofetta épülete kívülről szakasztott olyan volt, mint egy közönséges ház, aj-

tóval meg ablakkal, épp csak belülről volt másmilyen. Mintha egy hóbortos épí-
tész tervezte volna, kifelejtve padlót, mennyezetet, válaszfalakat, mindent, az egy 
pincelépcsőt kivéve. Egyetlen helyiséggé olvadt a ház belseje, szépen ledeszkáz-
va, s ügyes kis padokkal felszerelve. Ezen ülnek a betegek napi pár percig, hogy 
reumás panaszaikat enyhítsék, vagy felélénkítsék akadozó vérkeringésüket. Maga 
a hatóanyag, a „doh” – ahogy ezt azon a vidéken nevezik – nem más, mint tiszta 
széndioxid, ami ugyan néhol kéndioxiddal keveredik, de semmiképp sem mérge-
ző. Mégis megöli azt, aki beleszédül, mint ahogy levegő híján meghal a vízbe 
fúló. A lépten-nyomon feltörő gyöngyöző ásványvizek mellett a széndioxid szi-
várgás megszokott jelenség a rég kialudt vulkánok földjén.  

...Mikor a fekvő alak fölé hajoltam, szememet csípni kezdte a gáz. Gyorsan 
megragadtam a nő csuklóit, és vonszolni kezdtem a lépcső felé. András a lábát 
fogta. Nehezebb volt a holttest, mint gondoltam, de aránylag gyorsan kijutottunk 
vele, végigfektettük az ajtó előtt, s miután eligazítottam a szoknyáját, futottunk is 
vissza az öregemberért. Igyekeztem nem nézni az arcát, melyre ráfagyott a való-
színűtlen torz vigyor. Megfogtam a bokáját. Közben pokolian csípett a gáz, hirte-
len rám jött a köhögés, ki kellett szaladnom, hogy levegőhöz jussak. András is 
feljött a gázból, s kérte a sopánkodó öregasszonyt, segítsen ő is.  

– Jaj, lelkem, nem mennék be én oda semmi pénzért – kiabált sírva Andrásra. – 
Pedig lehet, jobb lenne, ha én is belenyuvadnék abba az átkozott mofettába, mert 
engem most bezárnak, biztosan bezárnak, hogy nem vigyáztam ezekre jobban.  
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Otthagytuk, hogy sírjon kedvére. Másodszorra már a lépcsőig jutottunk az öreg-
ember súlyos testével. Újabb levegővétel után felvonszoltuk a lépcsőn. Ekkor 
hallottam a hörgést, mely a torkából előtört. Mély, valószínűtlen hörgés volt ez, 
valami egészen megdöbbentő szortyogás.  

Izgatottan kiáltottam Andrásra:  
– Él! Gyorsan! Mentőt! Fuss!  
Egy futamodásnyira volt onnan a fürdőhely központja, ahol állandóan készen-

létben állt egy gyönyörű Mercedes mentőautó, mindennel felszerelve. Mindig az 
volt az érzésem, biztonságban vagyok, míg az a kocsi ott áll, mert bármi történ-
jék, pillanatok alatt beletesznek, s odabent aztán életre keltenek, ha egy szemer-
nyi láng pislákol még bennem.  

András nyakába szedte a lábát, s már ott sem volt, én meg nekiláttam, hogy va-
lamiképpen életben tartsam védencemet. Fülemet a mellkasára fektetve remél-
tem, hogy valamit csak hallok odabentről, de állt a szív, s a zöld kötött szvetter 
alatt néma csend honolt. „Istenem, most mit kellene tennem?” – fogott el a két-
ségbeesés. Tudtam, hogy levegőt kellene fújnom a tüdőbe, majd nyomkodnom 
kellene a szívét, de hogyan, milyen sorrendben, milyen ütemben...? Azt is tud-
tam, hogy itt nem szabad tévedni, vagy jól csinálom, vagy sehogy. Nem tehettem 
mást, megsimogattam csontos kezét és vártam. Már jönnie kell a mentőnek. Csak 
most vettem észre, hogy az öregasszony is ott áll, s halk imát mormol. Ránéztem:  

– Az előbb még hörgött...  
– Lehet, de már vége – hangzott a szava, mint egy ítélet, majd hozzá tette: – És 

nekem is végem.  
Megesett a szívem szegényen. Vigasztalni próbáltam:  
– Úgyse tudta volna egyedül kihúzni őket. Most hárman lennének, ha utánuk 

ment volna. Ne mondja senkinek, hogy magukra hagyta őket. Én se mondom.  
Ekkor érkezett vissza András. Nem szaladt, csak jött, nagyon sötét volt az ábrá-

zata, és halkan szitkozódott.  
– Hol a mentő?– kiáltottam rá.  
– Nincs mentő. Azt üzente a főorvos, hogy ezeket a magán-mofettákat már rég 

be kellett volna tiltani, ő ugyan nem foglalkozik ilyesmivel.  
– Nem mondhatta komolyan. Orvos ilyet nem mondhat!  
– De, nagyon is komolyan mondta, s nem is küldte a mentőt.  
– Mondtad, hogy… 
– Mondtam. Azt felelte: Úgy kell neki, miért nem ment hozzájuk?! Náluk is 

van mofetta. 
Éreztem, sírni kéne, de nem volt könnyem. A kapu előtt már összegyűltek a 

bámészkodók.  
– Én annak az embernek többet nem köszönök. Nézd, ez a szerencsétlen most 

élne...  
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– Menjenek innen! – ripakodott rájuk hivatalból az épp belépő nyomozó, de 
senki se moccant.  

A civil ruhás rendőr végignézett a két tetemen, s kérte, kutassam át a zsebeiket. 
Először az öregember nadrágzsebét forgattam ki, idegenkedve a művelettől, hisz 
eddig soha nem nyúltam más ember zsebébe, különösen halott ember zsebébe 
nem. Találtam nála egy tiszta zsebkendőt, valami aprópénzt, egy kulcsot és a sze-
mélyazonossági igazolványát. A nő ruháján nem volt zseb, egy kis kézitáska he-
vert a mofetta padlóján, eddig észre se vettem. A rendőr rászólt Andrásra:  

– Menjen le, s hozza fel!  
A parancsoló hangnemtől Andrásnak fejébe szállt a vére.  
– Mi felhoztuk a hullákat, maga meg hozza fel a táskát, ha akarja, én oda többet 

le nem megyek – morogta, azzal sarkon fordult és elment.  
A rendőr elképedve nézett utána. Nem volt ahhoz szokva, hogy ellent merjen 

mondani neki valaki, de aztán legyintett egyet:  
– Ennek is az agyára mehetett a dolog.  
Majd hozzám fordult:  
– Maga meg mit tud a dologról?  
Mindent elmondtam. A főorvost is. Ő közben feljegyzett egyet-mást, majd rám 

szólt.  
– Elmehet.  
 
Még megnéztem a két áldozatot. Szépen kinyújtott lábbal, szájukra fagyott né-

ma sikollyal feküdtek egymás mellett. 
– Szép halál – sóhajtott az öregasszony. – Egyszerre haltak meg mind a ketten. 

Én is mindig azt kívántam, hogy egyszerre haljak meg az urammal, de a jó Isten 
nem könyörült meg rajtam...  

A kis szemétszállító teherkocsi épp akkor állt meg a kapu előtt, mikor kiértem 
az udvarról. Nyírág seprű és sáros lapát volt a rakodóterében, semmi más. Elké-
pedve álltam ott, s nem hittem el, amit láttam: a szemeteseket hívták ki, hogy el-
szállítsák a holttesteket! Megáll az ész. Előbb a nőt hozták. Ketten. Meglóbálták, 
s felhajították a teherkocsira, nagyot döngött a deszka, amint ráesett az élettelen 
test. „A szoknya – kaptam a fejemhez – a szoknya! Bizonyára ismét felcsúszott.” 

Istenem, hogy tűrheted...?  
Az öregembert már nem vártam ki, szinte futva menekültem a helyszínről.  
Folyton hallottam az öregasszony szavait:  
– Szép halál... szép halál...  
A szemeteskocsi nagy porfelhőt kavarva húzott el mellettem. A kanyarban még 

láttam, amint a kék virágos szoknyát magasra felfújja a szél.  
És ekkor végre eleredt a könnyem.  
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Magamról röviden 
 
    A huszadik század közepén születtem Brassóban, a Cenk tövében, de az érett-
ségi után már csak látogatóba jártam haza Kolozsvárról, ahol tanultam, majd 
Kovásznáról, ahol dolgoztam. Három gyerekünk született, két lány meg egy fiú. 

Később Marosvásárhelyen laktunk, meglehetősen nehéz 
körülmények között, s a hazalátogatások is meggyérültek, 
mert otthon már alig akadt valaki a rokonságból.  
    Immár kilencven óta élek Svédországban, s innen még 
ritkábban jártam haza. Egyetlen, amit tehettem az volt, 
hogy a számában megcsappant családnak s az otthonma-
radt barátoknak hosszú és részletes beszámolókat küld-
tem az itteni élet furcsaságairól. Így született meg az első 
írásom, melyben egy rénszarvasvágásról meséltem, s me-
lyet valójában körlevélnek szántam. Azóta már számos 
svédországi élménybeszámolót írtam, de időnként, mint 
hazajáró lelkek, emlékezetemből előbukkannak régebbi, 
otthoni történetek is, s azokról is írnom kell.  
    Egyébként nem vagyok irodalmár, s még csak humán 
szakos sem. Természettudományokat tanultam Kolozsvá-
ron, s évek óta a stockholmi Természettörténeti Múzeum-
ban dolgozom.  

Írásaimat első ízben 1999 őszén tettem közzé a saját honlapomon, majd a svéd 
földön élő brassóiak fórumán, a Kék Cenk nevű honlapon. 2001 tavaszán a Bras-
sói Lapok közölt néhány írást, valamint a svédországi magyarok egyik művelődé-
si kiadványa, a Két évszak, melynek azóta minden egyes számában szerepeltem.  
A kitelepülésem tizenkét esztendejének anyaga nagyjából már kiadásra készen 
áll. A készülő kötet címe: Üzenet egy úszó jéghegyről. Dédelgetett tervem, hogy 
az otthoni emlékeket is mielőbb feldolgozzam. 
 
Stockholm, 2002. június 2.                                                         M. Veress Mária 
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Bodoni-Lindh Anikó 
 

Virágba öltöztetem 
 
Virágba öltöztetem a lelkem 
Ha újra találkozom veled 
Gyöngyvirág leszek 
Nagy buja csokor. 
Illatommal kacérkodom 
Gyönge kelyhem, szirmaim 
Ezernyi csilingelő harang.  
Törékenyen simulok tenyeredbe, 
Hófehéren 
Várom-vágyom, simogass, becézz. 
Napsugárként melengetsz majd 
S kacagásod tavaszi szellőként 
Szárítja fel harmat-könnyemet. 
Virágba öltöztetem a lelkem 
Ha újra találkozom veled. 
Büszkeséged bokrétájaként  
Kalapodra tűzhetsz. 
Illatos gyöngyvirág leszek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodoni-Lindh Anikó munkája 
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Vagdalkozásaim 
 

Éjjel, fél kettő. Álmomból férjem tegnapi mondata riaszt. „Kedvesem, a szere-
lem heve elmúlt közöttünk. Maradt az őszinte barátság, a szeretet.” Elhűlök. Ne-
kem szenvedélyes szerelem kell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehát mégis csak igaz: egyedül jövünk és egyedül megyünk. Csak keressük 

kettősségünk. Szomorú ez? Talán. Mi nők, társra vágyunk. Milyenre? Hozzánk 
hasonlóra, képmásunkra. Ha nem ilyen? Ijesztő. Akkor már nem is lehet társunk. 

Szerelem… Szavain értelmébe bújok. Társam? Ám legyen más. A másam: 
nem olyan mint jómagam.. A nyelvek logikusak. Kérdésekben a válasz. Egyik 
barátom szólt, hogy bontsam fel a szerető szót. A szerető szeret engem, de ő-t én 
nem. Szójáték. Svédül a szerelem kärlek. Kär-lek. A vége játék. Játszótársam 
mondd ... Persze, hogy akarom. És barátságosan. Örökké kergettem a szerelmet. 
Talán éppen ezért nem ért utol. Nyif-nyaf. Apósom versbe írta: Gondolkodni 
csak kettesben jó. Hogyan? Két különféle aggyal? Ha volna két egyforma fale-
vél? Két egyforma ember? Kurva színesre teremtette az úr a világot. Az egyedül-
létre. 

Az elején még minden gondolatát lestem a férjemnek. Ennek is. A szerelme-
imnek is. De győzőtt gyengébbik énem. Szerettem volna meglesetni magam ve-
lük. Miért? Miért? Lehet, hogy nem ismerem önmagam? Csodálom a virágke-
hely szépségét, és ő a világ sorsán évődik? Ha a gyermekem, miért bámulja a 
csillagok misztériumát. Sajgásom miért nem érzi, miért éli a gyönyörű rácsodál-
kozások függetlenségét? Önzőknek születtünk. Vagy önzőkké váltunk? Értelmes 
a kérdés? Megnyugtat vagy megijeszt? Van női és férfi elme? Csak elme vagy él 
me... 
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Tenyérjósom kilencvenhat nyarat jósolt. És utána? Van utána valami? 
(ateizmus) Jó, ha van, jönni és értelmetlenül távozni? Harcolni semmiért? Apró 
örömökért? Morzsát adni néha. Szószerint és képletesen. Vitatni, hogy mások 
miként tegyék. Magunk sem tudjuk mit kell tennünk. Kérdésem kérdésre hull. 
Avarhalom. 

Istenem, ha vagy, ha nemcsak szalmaszál vagy ... Másvilág. Más világ? Hol? 
Nihiles Nirvana? Talán.  

Te jóságos. Hallasz engem? Duruzsolják a papok, hogy hajunk szála sem görbül 
akaratod nélkül. Akkor meg minek küzdenem? Miért lettünk játékszered, Porból 
porrá. Jó vicc. Miért nem inkább plasztelinfiguraként, gondolkodásképtelenül? 

Jó volna valakihez gondolatátvitelel kapcsolódni.Néha, még az írást is unom. 
Fékezem a fejembe ültetett komputert. Istenem, ravasz vagy. Velünk végezteted a 
gondolkodást, nemesedsz általunk. Isten vagy természet? Jó és rossz idő, ki gurí-
totta el ezt a rengetegszínű mindenséget? Nem tudunk gátat vetni ügyefogyott 
szaporodásunknak. 

Félévszázadosak önvagdalkozásaim. Ne hidd, hogy ezzel befejeztem. Míg va-
gyok vádollak. Egyed vagyok, hát eszem, s egyed... 

Bodoni-Lindh Anikó írásait saját krétarajzai díszítik 
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Válás  
 
Meghalt a szerető bennem 
               formás testem nem vágyod már 
               unottan elfordulsz tőlem 
Meghalt az anya bennem 
               nyüszítő aggodalmamra 
               ideges dünnyögésed felel 
Meghalt a nő bennem 
                mosdatlan kócos magam 
                kicsit sem háborít 
Meghalt a háziasszony bennem 
               főztöm ízét se értékeled 
Meghalt a frivol bennem 
                sminkes frissességem nem 
               csal tekintetedbe csillogást 
 Széthullva és összeállva újra 

elvágyom tőled              
 
 

Bodoni-Lindh Anikó önmagáról 
 
 

1950. június 18-án születtem Marosvásárhelyen. Ott-
hon  csupán gépésztechnikus voltam. 1986-ban mene-
kültem Svédországba. Itt  présmunkás, takarítónő, óvó-
nő, magyar tanító, tanár néni, tolmács, mesebeolvasó a 
rádiónál, és pénztárosnő voltam, 1995 óta pedig hirde-
téstervező. 

Mire felnövök, megszerzem a honlapkészítő —
grafikus szakmai képesítést is. 

Egy fiam van. Második férjem életét eszem… Írni 
szeretek és festeni. Nagyon szeretem a verseket. A hon-
vágy csak néha gyötör. Képzeletben sokat járok hazai 
tájakon. Érzem még az otthoni utcák porát. Hiányzanak 
a székely gerendaházak. 

Remélem, hogy unokám az édesapjához hasonlóan  
szépen beszéli majd nyelvünket. 



                                                            Páholy                                                193 

Kovács katáng Ferenc 
 

Kortárs Dráma Fesztivál 
 

Az oslói Nemzeti Színház kétévente rendez nemzetközi Ibsen Fesztivált. A leg-
utóbbi, 2000-es rendezvénysorozaton jelentette be a színház új, harmincas éveit 
taposó igazgató-rendezője, hogy a páratlan években a kortárs drámákra s azok 
bemutatására szentelnek különös figyelmet. Így kerülhetett sor 2001 kora őszén 
Oslóban a Kortárs Dráma Fesztivál megrendezésére. A kilenc nap folyamán ti-
zenöt előadás összesen ötvenszer került bemutatásra a Nemzeti Színház 
(Nationaltheatret) négy színpadán és még két másik játszóhelyen. Egy német és 
egy svéd színház vendégjátéka tette nemzetközivé a fesztivált, amelyet az Ibsen 
utódjának kikiáltott negyvenkét éves drámaíró Jon Fosse eddigi munkásságának 
alapos megismertetésére szántak. Jon Fosse neve  Európa szerte jól cseng. 2001-
ben például  több, mint húsz darabja fut Svédországban, Dániában, Franciaor-
szágban és Németországban és eddig több, mint száz színház vásárolta meg drá-
máinak játszási jogát. Norvégiában pedig az utóbbi öt évben minden évadban 
előadják legújabb műveit. Külföldi bemutatóinak sorát Magyarország előtt csak 
Svédország előzte meg pár héttel. A Dunaújvárosi Bemutató Színpad és a Buda-
pesti Kamaraszínház együttműködésében 1997-ben A gyermek c. darabja került 
színre norvég rendező és díszlettervező közreműködésével. Magyar fordításban, 
könyv formában két drámája jelent meg, folyóiratban egy harmadik első felvoná-
sa.  

Az oslói Kortárs Dráma Fesztiválon Jon Fosse három darabját láthattuk s az 
utolsó napon, a konferencián is az ő munkássága volt a téma. 

Jon Fosse három tételben 
 
Jon Fosse Őszi álom (Draum om hausten) c. drámájának 1999-ben volt az ős-

bemutatója a norvég Nemzeti Színházban. A fesztiválon most a vidéki Trøndelag 
Teater mutatta be ezt az ötszereplős darabot. A főhős egy fiatalember, aki valahol 
egy esős, tenger közeli, álmos kisváros temetőjében keres háborgó lelkére nyu-
galmat. A temető zúzott kővel borított sétányain járkál zaklatottan. Vigasztalanul 
esik. Egy ostornyeles lámpa fénye hol kialszik, hol újra gyullad. A fiatalember 
rugdosással serkenti világításra, s ezzel kezdetét veszi a játék. Fiatal nő közeledik 
a sírköveket  nézegetve. Egymásba botlanak. Régi ismerősök, de váratlan – vagy 
nem is annyira az –  a találkozásuk. Régi dolgaikra a szaggatott, hosszú szüne-
tekbe fojtott beszélgetésfoszlányaikból derül fény. Összeölelkeznek, már-már 
egymásnak esnek, a nő a kezdeményezőbb, de a férfi szemérmesen kitér a fizikai 
aktus elől. Koszorúval kezükben egy idős házaspár tűnik fel. Az idős férfi édes-
anyjának temetésére jöttek. Megpillantják a fiatal párt, a fiatalemberben  
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a fiúkat vélik elismerni, aki évek óta nem látogatja őket, csak telefonon érintkez-
nek. Az idős pár ha lehet még szaggatottabb, töredékesebb párbeszédjéből kisejlik 
sivár, eseménytelen életük s a fiúk múltja, félresikerült házassága. Egymásba bot-
lanak. Három hallgatag, egymást csak gondolataikban, vagy fogaik között kicsú-
szott megjegyzéseikkel vádló ember, s egy békítő-fecsegő negyedik. Párokra 
bomlanak. Két férfi és két nő kerülgeti kimondani amit gondol. Féligazságokat, 
fél-történeteket, fél-sértődöttségeket hallunk. Az eső nekikeseredik újból, az os-
tornyeles lámpa megint kialszik. Váratlan időugrás történik a darabban. A volt 
feleséggel kiegészült nőcsapat kissé felgyorsult meséléséből tudható meg, hogy 
az apa időközben meghalt s a fiatal férfi újra eltűnt a nők életéből, mert nem tu-
dott mit kezdeni sem egy újra felbukkant régi kapcsolattal, sem a volt feleség tá-

masztotta követelmé-
nyekkel, sem az any-
ja őt kisajátítani kívá-
nó igényével. A fény 
végleg kialszik, a 
cselekmény szálai 
eldolgozatlanul, kibo-
gozatlanul tekerednek 
rá a távozni készülő 
közönségre. Az eső 
reménytelenül hull 
alá a zsinórpadlásra 
szerelt öntözőberen-
dezés perforált csöve-
iből. 
     Jon Fosse Név-
adás című drámája 
(Namnet, 1995) az 
író legcselekménye-
sebb, leghagyomá-
nyosabb darabja. 
Ezért is meglepő, 
h o g y  T h o m a s 
Ostermeier, a polgár-
pukkasz tó ,  ext -
ravagány rendezései-
ről elhíresült berlini 
Schaubühne színház 
rendezője pont ezt a 
darabot választotta 
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Az oslói vendégjátékot nagy érdeklődés, mondhatnám eufóriás várakozás előzte 
meg. A német  bemutatót sok dicsérő szó illette. Az oslói Nemzeti Színház nagy-
színpadán nem lehetett könnyű ilyen kamara jellegű darabot előadni. Itt elhalnak 
az apró hangfoszlányok,  elvész a tétova kézmozdulat értelme, eltűnik az éppen 
hogy rezdülő arc és a szem játéka. A rendező alaposan kidolgozott figurái, jelene-
tezései, a színészek jól megkomponált mozdulatai majdnem lehetetlent kívánnak 
az első soroktól hátrább elhelyezkedő nézőseregtől: feszült figyelmet, teljes bele-
élést, s –  az előadás német nyelve miatt – a darab tökéletes ismeretét.  

Hatszereplős darab. Itt is központi figurák a fiatalok és a szülők. Valahol a fjor-
dok vidékén, a tenger hullámzásának, az eső dobolásának háttérzajában  az öregek 
nappali szobáját látjuk. A fiatal pár gyereket vár. Elvesztik albérletüket, a lány 
szüleihez állítanak be váratlanul. Mindenki menekül valami elől és valamibe. Az 
anya fél a valósággal szembe nézni, lánya terhességét tudomásul venni. Sánta, bi-
ceg, de minden ráncot kisimít a függönyön, terítőn s minden porszemet azonnal 
eltávolít akár a heverő alól is. De nem válaszol a kérdésekre, saját pletykavilágá-
ban él. Az apa fáradt, megrögzött szokásainak a rabja. Ő a fiatalemberről nem haj-
landó tudomást venni, átnéz rajta, mintha nem is létezne. Üres tekintettel, céltala-
nul ődöng saját otthonában. A hugica cserfes, szeretetre, törődésre éhes, de önző 
csitri. Ebbe a légüres térbe, ugyanakkor kaotikus lelki zűrzavarba toppan be a fia-
tal pár s nem talál sem megértésre, sem együttérzésre, sem lelki támaszra. Párhu-
zamos életek, kitérő életsíkok, a múlt tilalomfái töltik be ezt a hideg, sivár, pusztu-
lásnak indult életteret. Az egyetlen épkézláb gondolat, ötlet a darabban, hogy a 
jövevénynek nevet próbálnak találni. A függöny lehull s bátran megjelenhetne a 
színházi függönyön a felirat „a hiba nem az ön készülékében van”. 

 
A Fesztivál harmadik Fosse darabja az oslói Nemzeti Színház saját bemutatója, a 

Valaki jönni fog (Nokon kjem til å komme, 1995). E darab fordítása, s kötetben 
elsőként Magyarországon jelent meg a Nemzeti Tankönyvkiadónál 1995  telén. A 
szerzőnek ez az eddig legtöbbször színre vitt  darabja, már legalább harminc 
nyelvre lefordították, s játsszák világszerte. Oslóban a Norvég Színház mutatta be 
először. A darab egy különös pár, s a nem kívánt, váratlanul megjelenő harmadik 
szinte szótlan, de mindenképpen kevés szavú viaskodása egymással s azzal a titok-
kal, ami belengi ugyan az egész darabot, de felszínre, tudtunkra soha nem kerül. A 
fiatal pár elmenekül a civilizáció elől. A tenger partján, egy rozoga, régi házban 
vélik fellelni nyugalmuk, vélik megszilárdítani kapcsolatuk, s vélik elfeledni – 
számunkra teljesen homályban maradt –  múltjukat. A tarajos tenger, a sziklának 
verődő hullámok zaja, a titkot rejtő ház öleli körül a magányos párt. A Valaki meg 
jelenése feszültséggel, a múlt titkos képeivel tölti meg a levegőt. A címben is jel-
zett Valaki eljött ugyan, de megoldást, megváltást,  írt a lelki sebekre ő sem hoz. 
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A fentiek olvastán sokan elkerekedett szemmel, kérdő tekintettel állhatnak a 
Fosse jelenség előtt. Joggal kérdezhetik, ki ez a figura, aki évente egy-két darab-
bal áll elő, a színházak kapkodnak utána, a kritikusok magasztalják, s Ibsen utód-
jának kiáltják ki. Sőt egy neves norvég irodalomtörténész szerint a közeljövőben 
jogos várományosa az irodalmi Nobel-díjnak. Negyven éves születésnapjára – két 
évvel ezelőtt – a hatvanéveseknek kijáró ünnepséget rendeztek.  Munkásságáról 
egész napos nemzetközi konferenciát szerveztek a Kortárs Dráma Fesztivál záró-
napján. Jon Fosse diplomás bölcsész. Fiatal korában rockzenész volt. A zene lük-
tetése, zaklatottsága, rockos nyersessége ott érződik írásaiban. A hosszú szüne-
tek, csendek, egy szótagú szavak, az igenek és nemek mesteri variálója. A színhá-
zat nem kedveli, saját bemutatóit nem nézi meg. Rendszeresen, módszeresen, má-
niákusan ír. S ugyanilyen alaposan, átgondoltan tervezi meg pályáját, szívós ki-
tartással halad előre. Sikerek, gazdagság nem befolyásolják különösebben puritán 
életvitelét,  életkedvét. A munkásságának szentelt konferencián darabjainak nor-
vég és külföldi rendezői, fordítói mondták el tapasztalataikat. Elhangzott egy ma-
gasröptű irodalmi esszé és sok-sok értelmes és értelmetlen kérdés a titokról, a 
Fosse jelenségről. Titkok, varázslatok pedig nincsenek. Van egy megszállott író, 
néhány kíváncsi színházi szakember, álmokat taposó, de Fosse esetében egekbe 
röpítő média, egy adag szerencse, s ugyanannyi sznobság. ENNYI. 

 
 

Finn és orosz téma a Fesztiválon 
 
Jo Strømgren THERE című táncjátékával tavasszal Rigában, Litvániában, Lett-

országban, Észtországban, Oroszországban, Ausztriában és Angliában járt. A já-
ték négy orosz, emigrálni készülő fiatalemberről szól, akik éppen egy tranzit or-
szágban várakoznak. Unalmukban idéződnek fel bennük elhagyott emlékeik ze-
nében, hangfoszlányokban. Reakcióik mozgásban, testbeszédben nyilvánulnak 
meg. Ismert és ismeretlen eredetű dallamok, és szövegek bukkannak elő, jó ré-
szük orosz vonatkozású, így az orosz nyelvet s kultúrát kevésbé ismerőknek felet-
tébb talányos, időnként megfejthetetlen.  

A két színészből és két hivatásos táncosból álló csapat mégis könnyen teremt 
kapcsolatot közönségével. Mozdulataik, koreográfiájuk „nemzetközi” nyelvre 
épül, mely hol primitíven egyszerű, hol bonyolultan rafinált. Mozgásuk hasonla-
tos a jazz improvizációra, még inkább a ragtime félreütős ritmusára. Négy utazó-
ládájuk rejti a díszletet kellékeket: egy heverőt, egy fotelt, egy világvevő rádiót, 
és hangszereket.  

Vonat közeledik, a kellékek sebtében visszakerülnek a ládákba, rájuk ülnek az 
EMIGRÁNSOK, s a vonat száguld tovább. Útközben vége a darabnak, szó sincs 
megérkezésről … 
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Aki Kaurismäki elhíresült filmjét, az I Hired a Contract Killer-t dramatizálta, 
ültette át londoni környezetből  oslóiba, s rendezte meg kisszínpadra Per-Olav 
Sørensen. Nem kis feladat a hat méter átmérőjű arénába zsúfolni az egész estés, 
jól ismert, sikert aratott film egész cselekményét. Nem is szorítkozhatott csupán 
csak a főhősök eszköztelen dialógusaira. Segítségül hívta a videó-technikát, az 
egész estét (beüléstől távozásig) betöltő, idegekre menő hangeffektusokat, s a kü-
lönösen ötletesre sikeredett világítást. De vajon mi indokolta, hogy a történetében, 
hangulatában, érzésvilágában ízig-vérig északinak mondható darabban TANGO 
zene és tánc legyen az egyik legfőbb „kellék”? Nos, ezt a rendező Per-Olav 
Sørensen egy interjúban úgy magyarázta, hogy  az északiak igyekeznek ugyan 
elzárkózni környezetüktől, lakásaikba húzódva, gondolataikba fordulva magányo-
san őrlődnek, de ha kiszeretnék táncolni magukból azt, ami a fejükben jár, arra a 
tangót választanák. Mert a norvégok alapjában véve, lelkük mélyén melankoliku-
sak, szentimentálisak és romantikusak.  

Harri, a finn bevándorló elveszti munkáját, ezáltal életkedvét. Egyedül él sivár 
albérletében, nincs kivel megosztania ágyát, gondolatait. Öngyilkossági kísérletei 
is sorra meghiúsulnak. Bérgyilkost fogad fel maga ellen, ám ezután találkozik a 
szerelemmel, s beindul a hajsza a halál elől az életért.  
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    A négyszer három 
méteres háttérparavánra 
kivetített narrátor kere-
kíti egésszé a történetet, 
időnként ismert slágerre 
szerkesztett szövegben, 
időnként Oslo utcáin 
barangolva, majd csak a 
legutolsó jelenetben, a 
színházépület tetején 
lepleződik le, hogy va-
lójában kicsoda is Ő, 
Harri szárnyas őrző/
védő angyala. A történet 

happy enddel végződik, a bérgyilkos végre megtalálja Harrit, de önmagával vé-
gez. A szerelmesek újra egymásra találnak, a bérgyilkosnak szánt tetemes összeg 
is előkerül, irány a szebb, a tartalmasabb jövő … Hihetnénk giccs, melodráma lett 
a film színpadi változata, de ettől végül is az irónia, s a humor megmentette  az 
előadást. 

 
Egyedül a színpadon 
 
Primo Levi már a koncentrációs táborban elkezdte, 
majd szabadulása után, Olaszországban írta meg ke-
serű tapasztalatait. Csak 1966-ban, tizenegy évvel  
később karolta őt fel egy jelentéktelen kiadó s adta 
ki kis példányszámban koncentrációs tábori élettör-
ténetét  Se questo c´un uomo címmel (Ember ez? 
Budapest, Európa Könyvkiadó, 1990). Még ugyan-
abban az évben,  hosszabb előkészítés után színpadi 
változatot is készített  belőle Gianfranco De Bosio 
rendezővel közösen. Ez az ötvenkét szereplőre írt 
darab s a belőle született előadások keltették fel vé-
gül is a szakma s a nagyközönség érdeklődését nem-
csak Primo Levi írói működése, hanem élettörténete,  
s a koncentrációs táborok szörnyűséges tettei iránt. 
Primo Levi leírja például, hogyan veszti el – már tíz 
nappal a táborba kerülése után –  tisztálkodási igé-
nyeit. Miért? Kérdezi tőle egy idős fogolytársa. „

Minek? Talán jobban fogom érezni magam, vagy tovább fogok élni? Nem, ellen-
kezőleg. Erőpazarlás.” Ekkor a másik férfi kioktatja őt az „értékekről”.  
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A túlélés akarásáról, hogy tanúskodhassanak a jövő generációinak. 
Primo Levi regényét  a Svéd Birodalmi Színház számára Lars Norén rendező, s 

a színész Michael Nyquist írta át.  A Fesztiválon az Osloi Nemzeti Színház Amfi 
kisszínpadának dísztelen, sötét hátterében kopott, kifakult sátorponyvák feszül-
nek, kettő-három a fenékfalat, négy-öt darab az oldalteret kijelölve. Ezekre vetül-
nek az oldalfények, az időnként felvillanó hatjegyű számsorok, a  különböző 
nyelvű feliratok. A dobogó enyhén lejt a nézőtér  felé. Legközepén két talpnak 
hely. Ezen áll Michael Nyquist – a tanú – sötét öltönyben . Kezei teste mellett, 

kevés, szinte semmi geszti-
kuláció. Arca rezzenéste-
len, szeme távolba réved. 
Keresi a szavakat, mon-
dandójához a legillőbb ki-
fejezéseket. Előttünk for-
málja, javítgatja, pontosítja  
megfigyeléseit, visszaem-
lékezéseit. Napról napra 
sorolja elő az elhurcolást, 
az utazást, a koncentrációs 
táboron belüli történéseket. 
Megkapaszkodunk alakjá-
ban, az oldalreflektorfény-
ben – mint barakk falain 
átszűrődő sápadt napsugár-
zásban – elesetten, de me-

sélésre, híradásra számunkra ideállított hírmondóban. Képtelenség menekülni 
halk, visszafogott hangja elől. A közel két óra hamar elszökik. Mi némán, taps 
nélkül ülünk még egy darabig, aztán nagyon, de nagyon rossz szájízzel somfordá-
lunk ki a színházból, s még azután  is nagyon sokáig, talán napokig sem hisszük, 
hogy „Színház az egész világ”. 

 
Utóirat a műsorfüzet adataiból:  „1940-1945 között kb. 1.300.000 ember halt 

meg Auschwitzban.  Tehát minden nap megöltek 800 embert. Ha Michael 
Nyqvist éjjel-nappal olvasná az áldozatok nevét, egy másodpercet használva ne-
venként, tizenhét napig tartana az előadás.” 

 
Ui.: A Kortárs Dráma Fesztivál mellett magyar vonatkozású színházi  hírekről 

is szerencsénk van beszámolni, ugyanis két neves, Európában szívesen foglalkoz-
tatott rendező munkái is láthatók voltak Oslóban. A Nationaltheatret-ben 
Zsámbéki Gábor vitte színre Moliere Tartuff-jét, Ascher Tamás pedig a Det 
Norske Teatret-ben Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő c. darabját. 
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SOLYMOSSY PÉTER 
 
 

  
SVÉD DIPLOMÁCIAI JELENTÉSEK AZ 1956. ÉVI  

MAGYAR FORRADALOMRÓL 
 
 

Svédország külpolitikája a II. világháború után 
 
 

A már hagyományosnak mondható semlegességi politika következtében Svéd-
országnak sikerült elkerülnie az első után a második világháborúba való belesod-
ródást is. Az 1920-as években kezdődött meg az ún. „aktív semlegességi politi-
ka”, amely a nemzetközi feszültségek enyhítésére, a béke megerősítésére és a kis 
államok jogainak és érdekeinek a védelmére irányult a Népszövetség keretein 
belül. A svéd kormányok folyamatosan dolgoztak az ország és az északi térség 
biztonságának a megerősítése érdekében. Ezek a politikai célkitűzések a második 
világháború után sem módosultak, és mint el nem kötelezett állam, Svédország 
továbbra is aktívan részt vett a nemzetközi viszályok enyhítésében. Feladta az 
abszolút semlegességet, és már 1946-ban csatlakozott az ENSZ-hez, különböző 
nemzetközi szervezetekhez, köztük az OEEC-hez [később OECD]. Folke 
Bernadott erőfeszítéseinek köszönhetően sok ezer dán és norvég menekült meg a 
náci koncentrációs táborokból, hozzájárult a német csapatok békés fegyverleté-
teléhez Norvégiában, majd mint az ENSZ megbízottja közvetített az arab-izraeli 
konfliktusban, míg egy izraeli terrorszervezet meggyilkolta 1948 szeptemberé-
ben. Svédország humanitárius segélyekkel, békefenntartó erőkkel járult a külön-
böző válságok megoldásának az elősegítéséhez, 1953-ban Koreában, 1956-57-
ben a Közel-Keleten, 1960-64-ben Kongóban, a hatvanas években Cipruson, a 
hetvenes években a Sínai-félszigeten és Libanonban. 

1948-ban nem járt sikerrel az a szándéka, hogy egy szövetségbe fogja össze a 
skandináv országokat a semlegesség védelmére, és így Észak-Európában egyedül 
maradt meg el nem kötelezett államként, mert Dánia és Norvégia csatlakozott a 
NATO-hoz, és Finnországot egy speciális barátsági és együttműködési egyez-
mény fűzte a Szovjetunióhoz. Mindamellett 1952-ben létrehozták az Északi Ta-
nácsot Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország és Izland részvételével, amely a 
katonai politika kivételével szoros együttműködést eredményezett a gazdasági, 
szociális és kulturális területeken.  
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Svédország az ENSZ Biztonsági Tanácsában betöltött pozíciója révén a nyuga-
ti demokráciák álláspontját képviselte, de a svéd magatartás gyakran volt megle-
pő és zavarba ejtő, egész egyszerűen azért, mert ez inkább jogi, mint sem politi-
kai szempontokon alapult. Egyre inkább nemcsak a nemzetközi jog betartását 
szorgalmazta, hanem az alapvető emberi jogokra is nagy hangsúlyt fektetett. Mi-
vel Svédországnak nem voltak gyarmatai és nem volt elkötelezett semmiféle ka-
tonai és politikai szövetséghez, a svéd kormányok úgy gondolták, hogy magukra 
vehetik a „világ lelkiismeretének” a szerepét, hogy más államok külső és belső 
konfliktusait egy pártatlan és jól megfontolt szellemben vizsgálják. A békéért és 
az igazságért érzett aggodalmukban többször emelték fel hangjukat az agressziók 
ellen. Elítélték a kommunista hatalomátvételt Csehszlovákiában 1948-ban, az 
ötvenes években tiltakoztak a szovjet tengeralattjárók svéd felségvizekbe való 
behatolása és svéd repülőgépek szovjet részről elkövetett lelövése ellen. Ugyan-
csak elítélték a Magyarországgal szembeni szovjet agressziót 1956-ban, majd 
később 1968-ban a Csehszlovákia és 1979-ben az Afganisztán elleni beavatko-
zást. Másrészt élesen kritizálták a faji megkülönböztetési politikát Dél-Afrikában 
és az USA-ban, harcosan felléptek az USA vietnámi háborúja ellen, amit imperi-
alistának, igazságtalannak és jogtalannak tartottak. 1975-ben az ENSZ-ben a 
PLO meghallgatásáért szállt síkra a svéd kormány magára haragítva ezzel Izraelt, 
amellyel különben szoros kapcsolatban állt.   

Az aktív semlegességi politikában nagy szerep hárult a svéd diplomatákra és a 
hagyományosan kiváló katonai hírszerzésre. A Svéd Szociáldemokrata Párt 1932 
és 1976 között – eltekintve egy néhány hónapos megszakítástól 1936-ban - fo-
lyamatosan volt hatalmon, ami nagy stabilitást és kontinuitást biztosított az or-
szág vezetése számára. A diplomáciai testület összeállításában és kiválasztásában 
valamint a svéd külképviseletek személyzetének a kinevezésében a Szociálde-
mokrata Párt pragmatikus szemlélete érvényesült. Bár a diplomáciai kar nagy 
része a felső középosztályból származott – mint a szociáldemokrata vezetőség 
nagy része is – , akiknek az iskolázottsága és nyelvtudása megfelelt a magas kö-
vetelményeknek, a szociáldemokrata adminisztráció mégis kinevezte, illetve 
meghagyta őket az állásukban. Az ország érdekében nagyon helyesen úgy vélte, 
hogy a legfelkészültebbek és a legalkalmasabbak töltsék be a fontos pozíciókat 
az állam irányításában és működtetésében, nem pedig úgy, hogy kirostálja a nem 
munkás, vagy paraszt származású tisztviselőket. A kinevezett diplomatáknak és 
az állami tisztviselőknek természetesen pártsemlegesként kellett végezniük mun-
kájukat, működési hatásfokuk magas szinten állt, a becsületesség megkérdőjelez-
hetetlen volt, a korrupció ismeretlen fogalomnak számított. A szociáldemokrata 
stratégia az volt, hogy a társadalmi osztályok közötti egyensúly mind a diplomá-
ciai testületben, mind az állami  
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tisztviselői rétegben az oktatás demokratizálásával valósítható meg legjobban, 
úgy, hogy az összes társadalmi osztály fiataljai jó felkészültséggel rendelkezze-
nek az állami hivatalokban betöltendő állásokra. Ez a hosszú távú stratégia ter-
mészetesen időt igényelt, de az eredmény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
az állami adminisztrációban való részvétel valóban nyitottá vált minden társadal-
mi osztály számára. Az idő a szociáldemokratákat igazolta. 

Svédország Magyarországgal való kapcsolataiban külön ki kell emelni azt a 
tényt, hogy a második világháború után a három fő Szövetséges Hatalom, a 
Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Svédország 
volt az első ország, amely diplomáciai kapcsolatot létesített Magyarországgal 
1945 decemberében, amikor Rolf Arfwedson ügyvivőként megkezdte működését 
Budapesten. Ennek a létrehozása jelentős szovjet támogatással történt, és ezt 
Svédország semleges státusza, valamint humanitárius segélyeivel elért nemzet-
közi nimbusza tette lehetővé. Az első magyar stockholmi követ a háború alatt 
Svédországban emigránsként tartózkodó szociáldemokrata Böhm Vilmos lett.  

1956-ban Svédországnak egy szociáldemokrata-parasztpárti koalíciós kormá-
nya volt Tage Erlander vezetésével. A magyarországi eseményekkel kapcsolatos 
álláspontjának kialakításában a kormány ebben az esetben is nagy mértékben 
támaszkodott a külügyminisztériumba küldött diplomáciai jelentésekre, ezért 
nagy felelősség hárult az azokat készítő különböző országokban állomásozó dip-
lomatákra. Amint az életrajzaikból kiviláglik, ők nagy tapasztalattal rendelkez-
tek, „öreg rókák” voltak a szakmában, és kellőképpen beilleszkedtek az állomás-
helyeik légkörébe. Ez különösképpen Sven Allardról és Rolf Sohlmanról mond-
ható el. Az utóbb említett hosszú Moszkvában töltött szolgálati ideje következté-
ben a külföldi diplomáciai kar öregjének számított ott, és mivel a semleges Svéd-
országot képviselte –  Eero Aarne Wuori finn kollégájával egyetemben – köny-
nyebben hozzájuthatott kényesebb információkhoz, mint többi nyugati követtár-
sa. Nagyon sokat számított a helyismeret, az évek folyamán kialakult baráti vi-
szony, az, hogy kit és hogyan lehetett „vallomásra bírni”. Ugyanakkor a szovjet 
külpolitika irányítói is felhasználták a semleges országok képviselőit az általuk 
szükségesnek vélt dezinformáció továbbítására és terjesztésére. Mivel ezek a 
semleges követek jól értesültnek számítottak, a nekik kiszivárogtatott hamis hí-
rek is jobban hihetőnek tűntek. Mindazonáltal Rolf Sohlman jelentései korhű 
képét adják a Moszkvában uralkodó határozatlanságnak a felkelésre adandó vá-
lasz tekintetében.  

Sven Allard követ bécsi állomáshelye két okból is rendkívül fontos volt. Egy-
részt azért, mert Ausztria maga is semleges és nem kifejezetten ellenségesnek 
tekintett ország volt, ahol szabadabban áramlottak az információk, és Bécs volt a 
legközelebbi nyugati főváros, ahonnan közvetlenül lehetett értesüléseket  
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szerezni a Magyarországon zajló eseményekről – például a szovjet hadsereg rá-
dióforgalmának a lehallgatásán és a menekültek elbeszélésein keresztül –, más-
részt azért, mert a budapesti svéd követség hosszú időn át el volt zárva a külvi-
lágtól, nem lévén sem rádió-, sem telefon- és távirati összeköttetése, és mozgásá-
ban igencsak korlátozott volt, valamint hogy a Budapesten folyó harcok követ-
keztében maga sem rendelkezett megfelelő információkkal a helyzetet illetően, 
maga sem látott tisztán és sokszor csak találgatásokra kényszerült. Ekképpen 
Allard nagy mértékben mintegy átvette, illetve helyettesítette a budapesti követ-
ség szerepét.  

A budapesti követségről Stig Rynell jelentései többek között érdekes informá-
cióval szolgálnak a Magyar Külügyminisztériumból kiszivárogtatott, illetve hi-
vatalosan közölt állásfoglalásokról, valamint az esetleges politikai menekültekre 
vonatkozó bánásmód svéd megítéléséről. 

Stig Unger belgrádi jelentései bepillantást adnak a jól értesült és a nemzeti 
kommunizmus alapján álló Titó-féle politikának a Szovjetunió beavatkozása és a 
független magyar szocialista kibontakozás között ingadozó jellegébe. 

A svéd kormánynak a magyar forradalommal kapcsolatos álláspontját röviden 
a következőképpen foglalhatjuk össze. Már a forradalom október 23-i kirobbaná-
sát megelőzően a svéd kormány bőséges információval rendelkezett arról, hogy 
Magyarországon egy erjedési és enyhülési folyamat vette kezdetét. A budapesti 
követség beszámolói kellőképpen tájékoztatták a svéd vezetőket az 1956. július 
18-án a pártvezetőségben végrehajtott változásokról, és különösen Rákosi eltá-
volításáról. Ezenkívül a Petőfi-kör és az ún. reform-kommunista erők fokozódó 
tevékenysége, amely Rajk László és több társa október 6-i újratemetésébe torkol-
lott, mind azt jelezték, hogy „valami” készülőben volt, vagyis hogy változások 
várhatók az eddig követett politikai irányban. 

Az október 23-i tüntetésről és az ezt követő eseményekről hitelesen értesült a 
svéd kormány diplomatáinak jelentései által. Így már október 28-án állást foglalt 
a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt Végrehajtó Bizottsága az események 
népfelkelés, illetve nemzeti felkelés jellegéről, valamint elítélte a kommunista 
diktatúra vezetőségét, amely idegen csapatok fegyveres támogatását kérte saját 
állampolgárai leverésére (12. sz. d.). Bo Östen Undén külügyminiszter ugyan-
csak sajnálatát fejezte ki a magyarországi szovjet beavatkozás miatt, miközben 
rokonszenvéről biztosította a forradalmi erőket (16. sz. d.). Erlander miniszterel-
nök október 31-én már elítélte a magyar kibontakozást megakadályozó szovjet 
politikát, és ugyanakkor párhuzamot vont a szovjet beavatkozás és Izrael, Fran-
ciaország, valamint Nagy-Britannia Egyiptom elleni támadása között (24. sz. d.). 
A semlegességet oly nagyra értékelő svéd kormány ugyancsak „érdeklődéssel és 
rokonszenvvel” viszonyult a Nagy Imre-kormány november 1-jei semlegességet 
deklaráló közleményéhez (42. sz. d.).  



Kovács Ferenc:  … és Formák 15. ( FF LX.) 
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November 4-én Gustaf Nilsson, az Országgyűlés alsóházának elnöke az egysé-
ges világközvéleményre is hivatkozva ítélte el az újabb szovjet agressziót, és ki-
nyilvánította, hogy a magyar népnek a szabadságáért vívott harca egy valódi ér-
telemben vett demokratikus forradalom volt (43. sz. d.). Ugyanilyen értelemben 
egységesen nyilatkozott az összes svéd politikai és társadalmi szervezet, vala-
mint a svéd közvélemény és sajtó is a demokratikus Magyarország ellen indított 
szovjet támadásra (46. sz. d.). 

A következőkben idézett jelentések Stockholmban, a Svéd Királyi Külügymi-
nisztérium Archívumában (Kungliga Utrikesdepartementets arkiv) a Kereskedel-
mi és Politikai Osztály 1920-as évi rendszerezésű (Handels och politiska 
avdelning 1920-ĺrs dossiersystem) 36. és 37. számú dossziéiban (volym) találha-
tók. (A szerző által feltárt félszáz jelentésből az alábbiakban közlünk néhányat) 

 
S. Rynell számjeltávirata a külügyminisztériumnak 

a budapesti helyzetről. 
Budapest, 1956. október 25. 

Elk.: 1956. október 25. 20.30-kor 
Érk.: 1956. október 25. 22.10-kor 

23. sz.          
Enclair 106. 
 
Primo. Ma csütörtökön vacsoraidőben még semmi nem dőlt el a felkelést illető-

en. Harcok folynak Budapest központjában, ahol az utcákat holtak borítják. A 
felkelők tankokkal, páncéljárművekkel rendelkeznek. Úgy látszik, hogy a ma-
gyar csapatok fegyverrel és más módon is segítették őket. Eddig semmi jele an-
nak, hogy az élet visszatérne a normális kerékvágásba, megkezdődne a munka, 
megindulna a közlekedés és az élelmiszerellátás.  

Secundo. Egyelőre bizonytalan, vajon fel tudják-e számolni a felkelést Kádár 
[János] hivatalba lépésével és Nagy [Imre] azon ígéretével, hogy tárgyalni fog a 
szovjet csapatok jövőbeli visszavonásáról. Az oroszellenes nacionalizmus erősen 
elterjedt. 

UD HP Eu vol. 36. D.N:o 11:B-23. - 25.10.1956. Gépelt másolat. Köröztetve a 
külügyminisztériumban. Közölve a következő követségekkel: Prága, Varsó, 
Moszkva, Washington, London, az ENSZ, Párizs, Bécs, Belgrád, Berlin, Bonn. 
Közölve a vezérkarral. 

 
Rolf Sohlman számjeltávirata a külügyminisztériumnak 

a moszkvai magyar követtel való beszélgetéséről. 
 Moszkva, 1956. október  26. 
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Elk.: 1956. október 26. 07.35-kor 
Érk.: 1956. október 26. 09.40-kor 

528. sz. 
Viszontlátogatásomkor, október 25-én délután a magyar kollégámnál, aki az 

utóbbi időkig külügyminiszter volt, azt mondta nekem, hogy a tragikus esemé-
nyek teljesen meglepték a magyar kormányt. Az ellenforradalmi akció még Nagy 
ellen is irányult. A tüntetések csak Nagy hivatalba lépése után mentek át felke-
lésbe. A szovjet segítséget a Varsói Szerződés alapján kérték és azon célból, 
hogy elkerüljék a szükségtelen szenvedéseket egy hosszadalmas konfliktus kö-
vetkeztében. Információi szerint a szovjet csapatok csupán Budapesten léptek fel. 
Kérdésemre, hogy a demokratizálási folyamat megszakad-e most, Boldoczki ta-
gadóan válaszolt. A „sztálinizmushoz” való visszatérés elképzelhetetlen volt. A 
nyugat felé irányuló kapcsolatokat, melyek az utóbbi időben megélénkültek, bi-
zonyosan nem fogják csökkenteni. Egy bizonyos átmeneti idő, három-négy hét 
lesz szükséges azonban a helyzet megszilárdítására. Kérdésemre Malik követ 
kifejtette, hogy tény, miszerint a felkelést a Vatikán szervezte meg. 

UD HP Eu vol. 36. D.N:o 36:13-528. - 26.10.1956. Gépelt másolat. Közölve az 
alábbi követségekkel: Budapest, Prága, Varsó, Washington, London, az ENSZ, 
Párizs, Bécs, Belgrád, Berlin, Bonn. 

 
R. Sohlman számjeltávirata a külügyminisztériumnak 

az indonéz ügyvivővel folytatott beszélgetéséről  
és Kuznyecov véleményéről. 
Moszkva, 1956. október 27. 

Elk.: 1956. október 27. 20.50-kor 
Érk.: 1956. október 27. 20.45-kor 

534. sz. 
Az indonéz ügyvivő, aki a [szovjet] külügyminisztériumban megkérdezett en-

gem a magyar eseményeket illetően, elmondta nekem, hogy Kuznyecov kifejtet-
te, miszerint a felkelés oka a visszás gazdasági és politikai állapotokban keresen-
dő, mégpedig abban, hogy a szabadság hiánya, Sztálin politikájával összefüggés-
ben, mindegyik szocialista országra pontosan ugyanazt a rendszert erőlteti rá. 
Kuznyecov szerint a további demokratizálás, a nagyobb szabadság és a kedve-
zőbb gazdasági feltételek tennék lehetővé a korábbinál jobb és szorosabb kapcso-
latokat a Szovjetunió és Magyarország között. Magától értetődően Kuznyecov 
egy szót sem szólt  a felkelés szovjetellenes jellegéről. 

  UD HP Eu vol. 36. D.N:o 36:B-534. - 27.10.1956. Gépelt másolat. 
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A svéd kormány számjeltávirata a külügyminisztériumnak 
a budapesti követségen segítséget kérőkre vonatkozólag. 

Stockholm, 1956. október 27. 
 
Válaszként Rynell azon kérdésére, hogy milyen magatartást tanúsítson, ha külön-

böző személyek a követségen védelmet keresnének, október 26-án táviratban a kö-
vetkezőket közöltük vele. Idézet: 

„Az olyan személyek kérdésében, akiket a magyar hatóságok köröznek, az az 
alapelv érvényes, hogy nekik védelem nem adható. Ha ilyen személy a követségre 
készül belépni, Önök szólítsák fel az illetőt, hogy távozzon. Ha valaki azonban a 
követségre jön, hogy közvetlen fizikai veszély elől keressen oltalmat, akkor a hely-
zet teljesen más. Az a kérdés, hogy megengedjék-e egy ilyen személynek, hogy ma-
radhasson, teljesen a körülmények függvénye lesz, aszerint, hogy van-e elegendő 
hely, vagy pedig az egyes esetekben fellépő humanitárius szempontok, stb. Nagy 
mértékletesség tanúsítandó. Az semmi esetre sem engedhető meg, hogy a magyar 
hatóságok képviselői a követség területén bárkit is őrizetbe vegyenek.” Idézet vége. 

UD HP Eu vol. 36. 27.10.1956. Gépelt másolat. Közölve a prágai és a varsói svéd 
követségekkel. 

 
S. Allard számjeltávirata a külügyminisztériumnak 

Hegyeshalmon tett látogatásáról. 
Bécs, 1956. október 27. 

                     Érk.: 1956. október 27. 20.30-kor telexen. 
39. sz. 
Délután meglátogattam a hegyeshalmi magyar határállomást, ahol minden nyu-

godt volt, és az ellenőrzést nemzetiszínű karszalagos munkások végezték. A ma-
gyarok elmondták, hogy a vidék Budapest 20-30 kilométeres körzetéig a felkelők 
ellenőrzése alatt áll. Nem volt összeköttetésük a fővárossal, és azt mondták, hogy 
nagy szükségük volt gyógyszerekre. Ezek elvitelére több magyar katonai teherautó 
érkezett az osztrák határállomásra Nicolsburg-ba [Nickelsdorf], ahol feltehetően  az 
Osztrák Vöröskereszt már felállított egy raktárt. A beszélgetésekből - amit egy ma-
gyarul beszélő ismerősöm azokkal a katonákkal folytatott, akik a teherautókat kí-
sérték – az tűnt ki, hogy a hatalomátvétel vidéken, Nyugat-Magyarországon emlí-
tésre méltó harcok nélkül történt. A kevés meggyőződéses kommunista tiszt és 
pártfunkcionárius közül néhányat megöltek, miután a többi elmenekült vagy eltűnt. 
Mivel a lakosság túlnyomó része antikommunista, ezután nyugalom állt be. 

UD HP Eu vol. 36. D.N:o 56:B-39. - 27.10.1956. Gépelt másolat. 
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Hammarström-S. Rynell számjeltávirata a külügyminisztériumnak 
a magyarországi eseményekről. 

Budapest, 1956. október 28. 
                   Érk.: 1956. október 28. 13.20-kor telexen. 
25. sz. 
Megkaptam az Önök 20-as és 21-es számú számjeltáviratát, valamint szom-

baton délelőtt 11 órakor a  21-24-es számúakat. Gisle [prágai követet] nem tu-
dom értesíteni, mert lehetetlen táviratozni vagy telefonálni neki. 

Alfa. Boldoczkinak az eseményekről szóló leírása részben kétséges, de prog-
nózisa elfogadható. (Vesd össze a 255 B számú jelentés utolsó bekezdésével.) 
Úgy tűnik, hogy Nagy Mihsojts [sic! – Mikoján vagy Malenkov?] embereként 
akar mutatkozni, és propagandával akarja lefegyverezni a felkelőket. Az fölöt-
tébb bizonytalan, hogy a felkelők rendelkeznek-e pozitív programmal és kvali-
fikált személyekkel. 

Beta. A szombati kormányban megtalálható Münnich [Ferenc] (!), valamint a 
korábbi kisgazdapárti Tildy [Zoltán] és Kovács [Béla]. Jelentések szerint Ko-
vácsról azt hitték, hogy őt több évvel ezelőtt eliminálták a Szovjetunióban. A 
párt titkára lett többekkel együtt Kádár [János]. (Lásd 235 B számú jelentést.) 
Gerő [október] 23-i keddi beszédét nagy felháborodással fogadták, és ez két-
ségkívül hozzájárult, hogy a tüntetés felkelésbe csapott át. (Lásd a 24-es számú 
jelentés secundo bekezdését.)   

Alfa. Az utóbbi napokban és éjszakákon telefonon kéréseket kaptam kimerült 
felkelő csoportoktól, akik a kétségbeesésükben halvány reménnyel kérték a 
közbenjárásunkat a [magyar] hatóságoknál. 

Beta. Ugyancsak kérések történtek a harcoló táborokon kívülálló személyek-
től, hogy lépjünk közbe, különösen a kormánycsapatok kíméletlen fellépése, 
például a kórházak ellen. 

Gamma. A kéréseket elutasítottuk. 
UD HP Eu vol. 36. D.N:o 11:B-25. - 28.10.1956. Gépelt másolat. Közölve a 

prágai követséggel. Köröztetve a külügyminisztériumban. 
 

A svéd kormány távirata a washingtoni svéd követségnek 
a Svéd Szociáldemokrata Párt Végrehajtó Bizottsága 

nyilatkozatáról a magyarországi felkelésre vonatkozólag.  
Stockholm, 1956. október 28. 

213. sz. 
A „Morgon-Tidningen” [Reggeli Újság] 1956. október 28-i vasárnapi számá-

ból: "A szociáldemokrata pártvezetőség végrehajtó bizottsága a magyarországi 
események alkalmával a következő nyilatkozatot tette:  
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„A véres harc Magyarországon megrázó bizonyíték arra, hogy az erőszak és a 
terror nem képes megsemmisíteni az emberek szabadságvágyát. A kommunista 
kisebbség, mely a háború után lehetőséget kapott arra, hogy a magyar társadal-
mat átalakítsa, kudarcot vallott abban, hogy eszméinek megnyerje a széles nép-
rétegeket.  

Annak ellenére, hogy a vezetés elsősorban a munkásosztályhoz apellált, a fel-
kelés élén a munkások haladtak. A rendszer ingadozása és az engedményekre 
való ígéretei arról tanúskodnak, hogy [a vezetés] egyre jobban elvesztette a te-
kintélyét. Az, ami egy, a Kommunista Párton belüli viszályként kezdődött, 
gyorsan népfelkeléssé fejlődött ki, amelyben a hatalom birtokosainak külföldi 
csapatok támogatásában kell bízniuk, hogy leverjék saját állampolgáraikat. A 
harc kimenetele bizonytalan, de már az a véráldozat is, amit eddig követelt, fé-
lelmetes emlékeztető arra nézve, hogy egy népnek mennyibe kerül a diktatúra. 
A további elnyomás és a felszabadulás reménye között való választás során 
számtalan ember mutatkozott késznek arra, hogy életét áldozza. Az orosz csapa-
tok beavatkozása a nemzeti felkelés jellegét adta a harcnak. Ez újra bizonyítékot 
szolgáltat arra, miszerint egy nagyhatalom azon próbálkozása, hogy más népe-
ket az ellenőrzése alatt tartson, hosszú távon kudarcot vall ott, ahol él a szabad-
ság akarata.” 

UD HP Eu vol. 36. D.N:o 213. - 28.10.1956. Gépelt másolat. 
 

S. Allard számjel-távirata a külügyminisztériumnak magyar forradalmár diákok-
kal való beszélgetéséről és a katonai helyzetről. 

Bécs, 1956. október 28. 
                           Érk.: 1956. október 28. 21.35-kor telexen. 
41. sz. 

Azon látogatás során, amit ma Angerrel a határnál és a magyar területen fekvő 
Sopron városában tettem, németül beszélő forradalmár diákokkal való beszélge-
téseim után a következő világlott ki: 

Primo. Az elbeszélők szerint Szegeden a forradalom [október] 20-án szomba-
ton, így tehát a budapesti zavargások előtt kezdődött. Sopronban a forradalmi 
átalakulást vérontás nélkül hajtották végre, és az diák- és munkástüntetésekkel 
kezdődött 22 órakor. A reguláris és a határőr csapatok, valamint ezenkívül a 
lakosság gyorsan csatlakozott hozzájuk. Feltették a nemzeti színű karszalagokat. 
A szovjet csillagot eltávolították az egyenruhákról és az épületekről. A városban 
lerombolták a Sztálin-emlékművet. Sopronban jelenleg  egy diákokból és mun-
kásokból álló forradalmi tanács gyakorolja a vezetést, és ez a különböző gyárak 
és diákszervezetek képviselőiből tevődik össze. Ebben egy végrehajtó bizottsá-
got jelöltek ki foganatosító szervezetnek.  



 

Kovács Ferenc: … és Formák 12.  ( FF LVII.) 
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 Magyarországon a Dunántúlon a forradalom nagyjából hasonló módon zajlott le. 
Úgy tűnik, hogy a nagyobb ipari központokban, mint Pécsett, a forradalmi bizott-
ságok főleg munkásokból állnak. A megnyilvánulások általában spontán kezdőd-
tek. Mindazonáltal bizonyos esetekben a különböző helyeken előzetes kapcsolat 
alakult ki a diákszervezetekkel az akciók összehangolására. Egy pár helyen az 
Állambiztonsági Hatóság [az ÁVÓ] brutális fellépése miatt a kezdetben békés 
tüntetések teljes forradalomba csaptak át. 

Secundo. A mai napi katonai helyzetről Sopronban nincs biztos értesülés. Még-
is úgy vélték, hogy a felkelők 50-75 %-ban uralták az országot, valamint hogy 
Budapestet majdnem teljesen körülzárták a szovjet páncélos csapatok, köztük 
azok a kötelékek, amelyek korábban Szombathelyen állomásoztak. Úgy tűnt, 
hogy a felkelők főbb követelései a szovjet csapatok visszavonása, a több párt 
részvételének a lehetőségével történő szabad választások megrendezése és egy 
ilyen alapon alakuló kormány, valamint a kormánytól független szabad bírósá-
gok és a nyugati jogrend visszaállítása voltak. Nagy [Imre] iránt nagy a bizalmat-
lanság. Amennyiben a most említett követeléseket nem teljesíti a kormánya, kije-
lentették, hogy a forradalmi mozgalom folytatódik. 

Tertio. Az Osztrák Vöröskereszttől és más segélyszervezetektől való élelmi-
szer- és gyógyszerszállítások állandóan áramlanak a határon át. Készen állok kö-
zölni a Svéd Vöröskereszttel, hogy lehetségesnek tűnik küldeményeket továbbí-
tani Sopronból és más határátkelőhelyekről azokra a helyekre, ahol ezekre a leg-
nagyobb szükség van. 

 
UD HP Eu vol. 36. D.N:o 06:B-41. - 28.10.1956. Gépelt másolat. Köröztetve a 

külügyminisztériumban. 
 

S. Allard számjeltávirata a külügyminisztériumnak 
az orosz csapatmozdulatokról Magyarországon. 

Bécs, 1956. október 29. 
                               Érk.: 1956. október 29. 22.45-kor telexen. 
44. sz. 
A hadügyminiszter ma közölte velem, hogy a Canaris admirális egyik legfőbb 

[korábbi] munkatársa vezette Osztrák Katonai Hírszerző Szolgálat a magyaror-
szági orosz csapatmozgásokról a következő információkat szerezte be, és ezeket 
egészen megbízhatónak vélték. 

Szombaton menetparancsot kapott egy Kárpát-Ukrajnában állomásozó orosz 
páncélos hadsereg, amely három hadosztályból állt, és megkezdte az előrenyo-
mulást Északkelet-Magyarországon. Ezen hadosztályok egyike, feltehetőleg a 
22. gépesített hadosztály, a fő erejével vasárnap elért egy közvetlenül Miskolctól 
nyugatra fekvő vonalat, valamint páncélos ékeket tolt előre egészen a Dunáig,  
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Budapesttől északra. Ugyanakkor egy Észak-Romániában elhelyezett páncélos 
hadosztály Debrecen felé nyomult elő, és valószínűleg a város közelében tartóz-
kodik. Végül, egy már régóta Romániában, Aradon és Temesvárott, állomásozó 
páncélos hadosztály bevonult Dél-Magyarországra és páncélos ékeket tolt előre 
Szolnok irányába. Vasárnap délután az előrenyomulás teljes egészében megállt, 
és ezután semmi jel nem utalt csapatmozgásokra. Mindazonáltal egy cseh pán-
célos dandárt a Dunához helyeztek, Győrrel szembe, és kisebb egységeket tol-
tak előre Komarno város cseh részéig, ahol a dunai híd van. Még semmi jele 
nincs annak, hogy a korábban Magyarországon állomásozott kötelékek, ame-
lyek Budapesten részvettek a harcokban, előkészületeket tettek volna az evaku-
álásukra. 

Kérdésemre informátorom közölte, hogy a jelentések nem a szövetségesek 
katonai attaséitól, hanem saját forrásokból, feltehetőleg lehallgatott rádió közle-
ményekből származnak. 

 
UD HP Eu vol. 36. D.N:o 36:B-44. - 29.10.1956. Gépelt másolat. Köröztetve 

a külügyminisztériumban, közölve a vezérkarral. 
 

A svéd kormány távirata a külügyminisztériumnak 
Undén külügyminiszter nyilatkozatáról. 

Stockholm, 1956. október 29. 
Az "Arbeiderbladet" nevű újságnak Oslóban adott interjúban, ami kedden 

1956. október 30-án fog megjelenni, Undén külügyminiszter körülbelül a követ-
kezőképpen nyilatkozott:  

"Hallatlan izgalommal követtük a Magyarországon folyó eseményeket. Meleg 
rokonszenvet érzünk a tüntetők iránt, akik nagyobb demokráciát követelnek és 
mélységesen sajnáljuk, hogy idegen katonaságot használtak fel arra, hogy el-
nyomják a felkelést. Természetesen abban reménykedünk, hogy véget ér a vér-
ontás, és az akció eléri célkitűzését." 

 UD HP Eu vol. 36. - 29.10.1956. Gépelt másolat. Közölve az alábbi követsé-
gekkel: Washington, London, Párizs, Bonn, Bécs, Prága, Moszkva, és New 
Yorkban a svéd ENSZ képviselettel. 

S. Rynell számjeltávirata a külügyminisztériumnak 
a Magyar Külügyminisztériumban tett látogatásáról. 

Budapest, 1956. október 30. 
                               Érk.: 1956. október 30. 18.30-kor telefonon. 
30. sz. 

A mai - október 23-a óta az első - látogatásomkor a külügyminisztériumban 
többek között a következőket tudtam meg. 
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A szovjet csapatok problémája sürgős, de rendkívül nehezen oldható meg. Ab-
ban valóban megegyeztek, hogy ezek elhagyják Budapestet, de a mai kivonulás-
nál a városon belül megtámadtak szovjet egységeket. Ezek válaszoltak a táma-
dásra, és így az időhúzás és az újabb vérfürdők kockázata áll fenn. Továbbá 
fennmaradt még a nagy probléma: A népakarat és a gyűlölet olyan erős, hogy 
politikailag lehetetlen megengedni az orosz csapatoknak az országban való ma-
radását. A visszavonáshoz szükséges a Varsói Szerződés tagállamainak az 
egyetértése, amennyiben Magyarország nem lép ki a paktumból, ami egy olyan 
lehetőség, amit informátorom több ízben érintett. Természetesen nem célzott a 
Szovjetunióval való szakításra. Továbbá a kibontakozás most nagy mértékben 
függ Jugoszláviától, Romániától és Csehszlovákiától. Ez a három ország adott 
helyzetben jelentős szerepet játszhat. Csupán ezek nyilvánították ki, hogy Nagy 
Imrét elfogadják, de nem tűrnek el egy további lépést se jobbra. 

UD HP Eu vol. 37. D.N:o 11:B-30. - 30.10.1956. Gépelt másolat. Köröztetve 
a külügyminisztériumban. Közölve az alábbi követségekkel: Belgrád, London, 
Moszkva, Prága, Varsó, Washington. 

 
S. Allard számjeltávirata a külügyminisztériumnak 

a magyarországi katonai helyzetről és az orosz csapatok  
Magyarországra való előrenyomulásáról. 

Bécs, 1956. október 31. 
                   Érk.: 1956. október 31. 01.05-kor telexen. 
46. sz. Sürgős! 
Az orosz előrenyomulás Kárpát-Ukrajnából és Romániából, mely vasárnap 

megállt, tegnap délután újra folytatódott.  
A Kárpát-Ukrajnából kiinduló páncélos hadsereg egyik hadosztálya túlhaladt 

Miskolcon, amelyet bekerítettek, és azután folytatta útját a Budapesttől északra 
levő környékre. Két hadosztály ugyancsak ebből a hadseregből áthaladt részben 
Salgótarjánon, részben szlovák területen, és ezután lekanyarodott Budapesttől 
északra és nyugatra, valamint elvágta ebből az irányból a fővárosba vezető vas-
úti és közúti összeköttetéseket. Azok a kötelékek, amelyek nem voltak Miskolc 
körülzárásához szükségesek, lezárták Budapestet részben annak a vonalnak a 
mentén, amely a Budapesttől északnyugatra fekvő Tokodtól követi a Budapestre 
menő vasútvonalat, és részben annak a vonalnak a mentén, amely a Váctól 
északra fekvő területről indul ki a fővárosig. Ezekhez jön egy külső zár, amely 
Komáromtól Kisbérig és onnan feltehetőleg egészen le Székesfehérvárig húzó-
dik. A Vác-Budapest zárnál valószínűleg 200 tank, a Tokod-Budapest zárnál kb. 
100 tank van. Úgy tűnik, hogy a Komáromnál lévő külsőzár és a Tokod-
Budapest belsőzár között körülzárták azokat a magyar  



 

Kovács Ferenc: … és Formák 9.  (FF LIV.) 
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kötelékeket, amelyek a felkelőkhöz csatlakoztak 
Osztrák katonai értelmezés szerint minden arra utal, hogy a Budapest elleni 

nagy támadást előkészítendő csatarendbe állás ezzel most befejeződött. 
A 44-es számjeltáviratomban említett páncélos hadosztály, amely Észak-

Romániából, valószínűleg Szatmárnémetiből jött, folytatta az előrenyomulását 
Debrecentől jóval északabbra.  

A korábban Aradról és Temesvárról előrenyomult hadosztály szétvált, és né-
hány kötelékével elérte Szolnokot, a többivel pedig Debrecent. Ezek jelenleg 
mindkét városnál magyar kötelékekkel bonyolódtak harcokba. 

Egy korábban Győrben állomásozó orosz zászlóaljat körülzártak azok a felke-
lők, akik továbbra is uralják a várost. 

A 17. orosz gépesített hadosztály kisebb egységei voltak láthatók Körmendtől 
délre a jugoszláv határnál. 

Ennek az új erős orosz katonai akciónak a következtében a helyzetet itt rendkí-
vül komolynak tekintik, és úgy vélik, ez arra utal, hogy most már a Szovjetunió 
elhatározta magát, hogy katonailag verje le a felkelést és megszállja az egész or-
szágot. 

 
UD HP Eu vol. 37. D.N:o 36:B-46. - 31.10.1956. Gépelt másolat. Köröztetve a 

külügyminisztériumban. Közölve a vezérkarral. 
 

S. Allard számjeltávirata a külügyminisztériumnak 
a magyarországi katonai helyzetről. 

Bécs, 1956. november 3. 
                                    Érk.: 1956. november 3. 10.30-kor 
49. sz. 
Magyarországon november 2-án 19.00 órakor a katonai helyzet a következő: 
A Komárom közelében levő támaszpontokról két [szovjet] páncélos század nyo-

mult előre Győr irányába, és kb. 15.00 órakor elérte Mosonmagyaróvárt, néhány 
tíz kilométerre az osztrák határtól. Kb. öt harckocsi folytatta útját Hegyeshalo-
mig, és kb. 19.00 órakor lezárta a Bécsbe vezető főutat, kb. 8 kilométerre az oszt-
rák határállomástól, Nickelsdorftól. Valószínűleg a november 3-ára virradó éjsza-
kán újabb páncélosok érkeztek. Ugyanilyen módon a legtöbb határ utat lezárták. 
Mindazonáltal tegnap este úgy tűnt, hogy a soproni határátkelőhely továbbra is 
nyitva volt. Az osztrák oldalon abból az orosz szándékból indulnak ki, hogy 
Ausztria felé teljesen lezárják az egész határt. 

Több, a 48-as számú számjeltáviratomban említett támaszpontot megerősítettek 
a további csapatösszevonások révén. Ez vonatkozik az osztrák határhoz közeli 
Szombathely-Körmend térségre, továbbá a bakonyi erdők és Veszprém körüli 
területre, ahol nagy erőösszevonás folyik, csakúgy mint Székesfehérváron a  
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Dunától nyugatra, ahol hasonlóan erős támaszpontokat hoznak létre. A pápai 
repülőtéren jelentős számú MIG-15-ös repülőgépet figyeltek meg. Erős páncé-
los kötelékek egy 20-30 kilométeres körívvel most már teljesen körülzárták 
Budapestet. 

Kelet-Magyarországon valószínűleg megszállták Miskolcot. Mindenesetre 
nagy erőkoncentrálás folyik a város környékének a területén. Budapest és Mis-
kolc között nagyarányú utánpótlási szállítások folynak. November 1-én érke-
zett be az a közlemény, hogy Kárpát-Ukrajnából két gyalogos hadosztály, ame-
lyek szintén magukban foglaltak kisebb páncélos kötelékeket, átlépte a határt. 
Egyelőre feltételezik, hogy ezek ahhoz a hadsereghez tartoznak, amelyről a 44-
es számú számjeltáviratomban jelentettem. Ha ezt az utóbbi adatot megerősítik, 
akkor ez a hadsereg egy páncélos és két gyalogos hadosztályból áll, melyekből 
csak az előbbi nyomulhatott korábban előre Budapest-Komárom térségébe. 

Szolnok és Debrecen között az egész térségben jelentős erőösszevonás – kb. 
300 harckocsi – jött létre; itt áll most feltehetőleg a Romániából benyomult 
mindkét hadosztály főereje. 

Az illetékes osztrák oldalon úgy vélik, hogy a jelenlegi katonai helyzet nem 
szükségszerűen utal egy küszöbön álló általános támadásra, hanem éppúgy je-
lentheti azt is, hogy a Szovjetunió megpróbál erős nyomásgyakorló eszközökre 
szert tenni egy túlságosan mélyreható rendszerváltozás megakadályozására 
Magyarországon. 

    UD HP Eu vol. 37. D.N:o 56:B-49. - 3.11.1956. Gépelt másolat. Köröztet-
ve a külügyminisztériumban. Közölve a vezérkarral. 

 
A göteborgi rádió jelentése a svéd kormánynak 

a Magyar Rádió segítségkéréséről. 
Göteborg, 1956. november 4. 

A göteborgi rádió: Itt van egy közlemény, amit Magyarországról vettünk: 
„SOS, SOS Magyarország hív.... az utolsónak megmaradt országok egyike 

hívja az Egyesült Nemzetek Szövetségét. Ma hajnalban a szovjet csapatok álta-
lános támadást indítottak Magyarország ellen. Kérjük Önöket, hogy azonnali 
katonai segítséget küldjenek nekünk = ejtőernyős csapatok formájában a Du-
nántúlra = SOS SOS Mentsétek meg lelkeinket!” 

Ezt a táviratot 12.30 órakor a Greenwich Mean Time [az angol középidő] 
szerint hallgattuk le. 

A Külügyminisztérium megjegyzése: 
         Köszönjük szépen az éberséget. Köszönet. Bibi? 
UD HP Eu vol. 37. D.N:o 223.-4495. - 4.11.1956. Továbbítva az ENSZ-nek. 

 
S. Allard számjeltávirata a külügyminisztériumnak 
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a magyarországi helyzet osztrák megítéléséről. 
Bécs, 1956. november 5. 

                              Érk.: 1956. november 5. 09.35-kor telexen. 
54. sz. 
Magyarországon november 4-én 19.00 órakor az osztrák megítélés szerint a 

katonai helyzet a következő: 
Primo. Reggel négy óra körül körkörös támadás indult meg Budapest ellen az 

azt körülfogó páncélgyűrűből, amely valószínűleg a nyugati és a délnyugati beve-
zető utaknál vette kezdetét. A támadás teljesen meglepte a védelmet, mivel előző 
este a helyzet látszólagos enyhülése állt be a Szovjetunió azon kötelező ígéreté-
nek a következtében, hogy tárgyalni fog a csapatainak Magyarországról való ki-
vonásáról. Ezenkívül a [magyar] katonai vezetőknek már az éjszakán végrehajtott 
letartóztatása által lehetetlenné tették a központi vezetésű ellenállást a magyar 
oldalon. Bár egyes pontokon, úgy Budapesten, mint vidéken, és különösen az or-
szág déli részeiben tegnap délután még mindig folytak a harcok, úgy fest, hogy 
általánosságban megtörték az ellenállást. Úgy vélik, hogy az orosz erőbedobás – 
amit még nem lehet biztosan felbecsülni – jelentősen nagyobb volt annál, mint 
ahogy azt az elején feltételezték. Legkevesebb 7-8 hadosztállyal, köztük 2 gyalo-
gos hadosztállyal számolnak most. 

Secundo. Az osztrák határ mentén pontosabban 3 hadosztályt figyeltek meg. A 
139. páncélos hadosztály a csehszlovák határtól Sopronig húzódó (arcvonal)
szakaszban helyezkedik el. Ettől délre van a 17. gépesített hadosztály, melynek 
frontja Szentgotthárdig halad. Az utóbb említett várostól a jugoszláv határ mentén 
Nagykanizsáig egy még ismeretlen orosz kötelék egységeit állapították meg. 

Tertio. Az Ausztriával szembeni határlezáráshoz rendkívül erős orosz csapat-
összevonás, valamint az orosz és a cseh rádióban sugárzott állandó és gyűlölködő 
vádaskodások ezen ország ellen a felkelőknek különböző formában adott burkolt 
támogatásáért, nyugtalanságot idéztek elő az [osztrák] vezető katonai körökben, 
még ha itt az uralkodó vélemények továbbra is megosztottak az orosz katonai in-
tézkedések horderejéről. Ezzel szemben a politikai vezetés, függetlenül a pártok 
álláspontjaitól,  bízni látszik a nagyhatalmak azon kötelező ígéreteiben –miszerint 
tiszteletben tartják Ausztria semlegességét –, valamint a Szovjetunióból még min-
dig hirdetett úgynevezett koegzisztencia politikában, és ezért hajlamos arra, hogy 
bagatellizálja az adott tényállást. Mindazonáltal az amerikai katonai attasét teg-
nap délután behívatták a hadügyminiszterhez, aki tájékoztatta őt a határnál lévő 
helyzetről, és felhívta a figyelmét azokra az aggodalmakra, amelyekre az orosz 
csapatkoncentráció indokot adhat, amennyiben ez folytatódni fog. 

A fenti, a "tertio"-ban lévő adatok egyes-egyedül a svéd kormányra és a had-
ügyi vezetésre, valamint a vezető tisztviselőkre tartoznak. 
UD HP Eu vol. 37. D.N:o 56:B-54. - 5.11.1956. Gépelt másolat. 



 
 
 
 
 

Benczédi Ilona: Harcos (bronz) 
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Mindenütt otthon  
                                                                                                                                          

 
 Jola Sigmond magyarul Zsigmond Gyula. Színesen csapongó villámleveleiből 

igyekeztem egy csokrot összeválogatni megállapítva, hogy Jola, akit hétköznapi 
egyszerűséggel itthon Gyuszinak is szólítanak, begyömöszölhetetlen bármilyen 
sémába is, még a munkája is meghatározhatatlan. 

– A foglakozásom? Grafikus-matematikus-építész-pszichólogus-disc-jockey-  
újságíró-színész-előadó-tanácsadó. Építész-pszichológusnak szoktam rövidíteni, 
svédül: Arkitekt SAR-nak jelzem a névkártyán. Van egy saját részvénytársasá-
gom: IQ Art Ab. A név magyarul is olvasható, angolul is, svédül is.  

– Tudnál rangsorolni több szakmád, hivatásod között? Mi köt le végül is a leg-
inkább téged, aki Svédországban a MENSA titkára voltál négy évig, aztán meg 
elnöke, és mint a legmagasabb IQ-val rendelkezők egyikét kikiáltottak Svédország 
legokosabb emberének?  

– Rangsorolni: igen, nem? Mi szerint? Melyiket kedvelem leginkább? Melyiket 
végeztem legtovább? Melyik járult hozzá legjobban a fejlődésemhez? Idő szerint? 
Szeretek tanítani és tanulni. Prédikálni és befogadni. Meditálni és tervezni. Lelke-
síteni és lelkesedni. Bármit is teszek aktiválom az egész tudásomat. Úgy néz ki, 
hogy legjobban a tanfolyamvezető munkát kedvelem, meg az ötlet-teremtő ta-
nácsadást. Kreativitás és személyiségfejlesztő tanfolyamokat tartok, eddig négy 
országban, eddig több, mint százat. A mindennapok? A legnagyobb svéd újság-
nak a vasárnapi számában van egy pszichológiai rovatom, azt ápolom. A címe 
iQ-jympa. (IQ-torna). Fejtörők, rejtvények, feladványok, amolyan SICC, gondo-
latfejlesztő és ébresztő Szórakoztató Időtöltések Cseles Csalafintaságok. Írok egy 
CD-t tesztekkel és számítógépes játékokkal, tanácsadóként vállalatoknak adok el 
ötleteket, előadok, szemináriumokat tartok, magánpraxis esténként, gyerekneve-
lés, önfejlesztés; kommunikáció. Levelezem több országban élő barátaimmal, 
akikkel a gondolataink alkotó erejét tesszük össze amolyan mentális csoport-
sexként :-) Az Internet segítségével végzem a munkámat, naponta cirka száz leve-
let kapok, és cirka húszat küldök.  

– Kalandos volt azonban az út Svédországig, de a valamikori huszonéves fiatal-
embert nagy eltökéltség vezérelte 1966-ban az országból való kijutásnál. Az első 
disszidálási kísérletnél a terv: átúszni Bulgáriából Törökországba. A második 
disszidálási kísérlet: a cél Románián keresztül eljutni Bulgáriába. Szófiából egy 
hét után szökés Jugoszláviába, aztán 1966. október 5. és 6. közötti éjjelen kalan-
dos szökés Olaszországba. Ezt Trieste, Latina, Capua menekült táborai követik, 
de nem dekkol egyikben sem, helyette autóstoppal végig utazza az „olasz csiz-
mát”. Eredménye: múzeumok megismerése, olasz nyelvtudás, barátok, kapcsola-
tok. Ez utóbbi folyományaként ösztöndíj a Vatikánból dacára a református vallás-
nak. 
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– Huszonhárom éves voltam, elszánt, makacs és vakmerő.  Kalandvágy, élet-
igenlés, szabadságvágy, a mesék „elindult szerencsét próbálni” mágiája, a jövő 
hívása, leendő gyerekeim negyedik dimenzió keresztüli üzenete is elvitt innen. 
Hogy mindezek közül melyik az igazi válasz? Amiben én hiszek, illetve T-U-D-
O-M: a gyerekeim, hogy belevalósuljanak ebbe a fizikai világba ilyen génkombi-
nációra volt szükség, amit én és nejem tudunk előállítani egyedül, illetve közösen 
a bolygón. Mind a négy gyermekünk kiváló tehetség, fantasztikus érzékük van 
minden irányban. Szépek, okosak, tudnak lelkesedni, jó humorérzékük van, kivá-
lóan úsznak, zenélnek, táncolnak, sportolnak, tanulnak, szociálisan nagy baráti 
körrel, melynek ők a központjai. Hogy ezt realizálni tudják két olyan fizikailag, 
szellemileg, lelkileg egymáshoz bizonyos viszonyban levő ember kapcsolatára 
volt szükség, mint a mi házasságunk. Hogy mindezt honnan tudom? Hát a gyer-
mekeink léte a legfrappánsabb bizonyíték.  

 – Az évek során hány országot sikerült megismerned? Melyikben mi volt a leg-
inkább megkapó, netán máig ható számodra?  

– Hogy definiálandó a sorrend? Milyen megismeréshez viszonyítva? A megis-
merés az egy folyamat, ami állandóan megy, továbblép, fejlődik  – jó esetben. Ke-
vésbe jó esetben áll, és meg az is előfordulhat, hogy sorvad! Mert például Ma-
gyarországot, ahol huszonhárom évig laktam csak később „ismertem” meg. Két 
ország van, ahol több mint húsz évet éltem: Magyarország és Svédország. Vannak 
országok, ahol több, mint egy évig éltem: Olaszország, USA, Kenya, és vannak 
országok, ahol több, mint egy hónapot töltöttem, előfordultam még más országok-
ban is, a legtöbb ország kultúráját, erkölcseit, vallásait ismerem.  

– Miért Svédországra esett a választás végül is?  
– A már elmondottakon kívül még két magyarázat van: az olasz menekült tá-

borban elsősorban a Dél-Afrikai Unióba, másodsorban az USA-ba regisztráltattam 
magam. Tudod, a táborba küldöttségek jöttek kiválogatni a menekültek közül az 
arra érdemeseket. A korábbiakban elmondottak dacára nem volt  azért olyan mu-
latságos a „köztes” élet, ezért  változtattam. Mert elsőnek a svédek jöttek, illetve a 
szüleim arra kértek, hogy maradjak Beilleszkedési gondok? Mint ahogy azt W. 
Barna Erika grafológus volt szíves elárulni, kimondottam kedvelek  
„beilleszkedni” ;-)  

– Jó pár nyelvet ismersz, sokat beszélsz közülük.  
– A SAS-nál stewardessként dolgozó, svéd feleségem szerint: „Oh, a Jola? Ő 

mindenkivel tud beszélni…” Előadást tartottam magyarul, svédül, angolul, és va-
lóban megértetem magam több nyelven.   

– Az Internetet mennyire tudod használni sokszínű egyéniségedhez  passzoló-
an?  

– Megjelent az Internettel a kommunikációnak egy újabb „elektron-pályája”, 
egy újabb energia szint. Érdekes a  „beírós” stílus, amikor bele tudunk írni egy-
más sorai közé. Az önkéntelen jelek – akárcsak a grafológiában – az Interneten a  
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szóhasználat, a jelek, a gondolatok „grafológiája” nagyon izgalmas tanulmány.  
Nehezebben osztályozható, mint a grafológia, bár annak sem túl egyszerű a katego-
rizálása. Egyre inkább használom az Internet adta lehetőségeket. 

– Ez az új média egyre többünk életét át meg átszövi. Vajon milyen lesz a jövő? 
Áldás vagy átok ez nekünk?  

– Egy kés, ha kenyeret szelsz vele: áldás, ha a hasadba döfik: átok.  
– Elmesélnéd az első találkozásodat a számítástechnikával, az első computerrel? 

És hogy azóta mi történt benned, körülötted e téren?  
– Ha! 1970. A lundi egyetem matematikai szakának elvégzése után kezdtem a 

számítástechnikai – információ-kezelés néven futó – tanulmányokba. Az egyetem 
büszkesége egy Univac 1108 akkora volt, mint egy közepesen sikeres maffiózó vil-
lája. Magyar viszonylatban mondjuk egy hévízi vendéglő-tulajdonoséhoz hasonlít-
ható nagyságrendű. Mi, diákok boldogan újságoltuk egymásnak: a kiírt szöveget 
már egy órán belül megkaphatjuk! A programokat lyuk-kártyákra vittük fel, amiket 
kis dobozokban cipelgettünk. Érdekes volt az arckifejezése annak a diáknak, aki 
leejtette a dobozát, és a lyuk-kártyák széthullottak. :-) Az Univac kábé annyit tu-
dott – csak kicsit lassabban –, mint a 14 éves fiam zsebszámológépe.  Jelenleg a 
kész programokat használom: Word, Excell, Corel, Photoshop, Illustrator, 
Netscape – ezeket naponta. A CD-k egy része a 3D stúdió max programmal készül, 
úgyhogy azt is tudogatom. Nincs gyakorlatom a honlap előállításában és a segéd-
programok használatában.  

– Az Internet Zsigmond Gyula számára nem csak Svédországot jelenti.  
– Úgy vélem, hogy a Net adta lehetőségek fejlesztik a kommunikációs képessége-

inket, és megtörhet a bábeli átok... És mondá az Úr kedvenc programozójának, 
Noah-nak: Tedd rá légy szíves a genetikai kódot, meg az egész organikus életet egy 
CD-re mert újraírtam a programot és a régi nem működik úgy, ahogy gondoltam. 
Az emberek ez a béta-verziója tele van erőszak-buggal. A sikerültebb file-okat át-
mentjük és újraírjuk a programot. És Noah csinált bárkát valamiből, bármiből, 
anyagból ami lehetővé tette a genetikai átmentést. Özönvíz-biztos megoldás. Özön-
tűz-biztos megoldás? Bombabiztos óvóhely? Bűnbocsánat cédula? Milyen bűnbo-
csánatért esedező cédulát rejtenénk a virtuális panaszfalba? Ha tudatosan alkalmaz-
zuk a világ-utazást – gyakorolva a Neten – átválthatunk afelé amerre minden jó file 
megmarad, és a selejtje megy a virslibe. Ennek a bizonyítéka a közös munka. 

– A munka egyéni szinten: egyre jobban kapcsolatba kerülni a tudatalattimmal, 
egyre többet tanulni, egyre praktikusabban gondolkodni, a személyes karbantartás 
ez. Közös munkában előfordulnak súrlódások akarat- és érdek-összekoccanások. 
Az érzelmek aktiválódnak egy nagyobb körre: környezetünkre. Amikor közösen 
alkotunk, akkor juthatunk abba a háromdimenziós világba, ahol a „közösségünk” 
jól működik. Ezt akár levelezésben is fel lehet fogni, vagy vegyük még nagyobbra: 
a kommunikációs lehetőségeink messze túlhaladják Napóleon kommunikációs le-
hetőségeit a háromdimenziós világban. 

Csapó Ida 
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Benczédi Ilona  
önmagáról 
 
 1948. január 6-án szü-
lettem Korondon, de 
hamar Kolozsvárra köl-
töztünk. Apám műhelye 
hosszú ideig a nagyszo-
bánk volt, így már kis-
gyerekként láthattam 
milyen is a művészélet. 
Láttam hogyan születik 
a „nagy mű” ami né-
hány nap múlva akár a 
szemétbe is kerülhetett. 
Lázas viták a kollégák-
kal, amire én mindig 
kíváncsian füleltem, és 
semmiképp nem fért a 
fejembe, hogy tudnak 
olyan izgalomba jönni 
azoktól, a  számomra 
ronda művektől. Rend-
szeresen kísértem őket a 

kiállításokra is, a szocialista realizmus remekeit nézni, s kielemezni. Élveztem a 
bolond öregeket, persze én valami egész más akartam lenni. De mi? A sport ju-
tott eszembe. A vívás, úszás, majd az atlétika, ahol ifjúsági országos első lettem. 
Sportiskolába iratkoztam, ott  érettségiztem. Sportkarrierem balesettel végződött. 
Operációval, kórházban fekvéssel járt, ahol egyfolytában rajzoltam, s a rajzaim 
olyan boldoggá tettek, hogy egy szikrát sem bántam a balesetemet. Nem kellett 
már a sportegyetem, teljes gőzzel készültem, hogy bejuthassak a Művészeti Aka-
démiára. Persze, hébe-hóba rajzolgattam, mintázgattam  egész gyerekkoromban. 
(Tizennégy évesen az én tervemet fogadták el a kolozsvári Metropol-bár díszíté-
sekor, amikor apám megkért, hogy „segítsek”). 

1973-ban végeztem a kolozsvári Ion Andreescu  Akadémia szobrászati szakán. 
Azóta szobrászként élek, rendszeresen kiállítok. 

Romániában megyei és országos tárlatokon vettem részt, kétszer képviseltem 
országomat a Gabrovoi (Bulgária) Nemzetközi Humorfesztiválon, és három 
egyéni kiállításom volt. Meghívtak Franciaországba, Hollandiába és Németor-
szágba is. 



                                                      Benczédi Ilona                                           223 

1987-től Svédországban élek Östersundban. 88-ban egyéni kiállítást rendeztem 
Stockholmban, utána megbíztak az Östersundi Megyei Kórház homlokzatának a 
díszítésével. 1990-től Stockholmban  magángalériát vezettem 1995-ig, amikor 
visszaköltöztem Östersundba. Kedvenc munkaterületem a kerámia, a kisplasztika, 
de dolgoztam bronzba, kőbe, fába is. Egy fakompozícióm, három táncoló női 
alak, a Kolozsvári Járványkórház bejáratánál áll, egy másik a Makói Múzeumban. 
Jelenleg az Östersundi Megyei Művelődési központ falára készítek életnagyságú 
figurákat. 

Benczédi Ilona: Az Östersundi Megyei Kórház homlokzatának  
kerámiadísze 



    224                                             Kovács Ferenc                                       

 
Kovács Ferenc  
önmagáról 
 
 
 
       1949-ben születtem Magyaror-
szágon.  
       A Budapesti Műszaki Egyetemen 
szereztem villamosmérnöki diplomát.  
       Az egyetemi Vári Kollégium 
tapasztalataival a Dunaújvárosi Főis-
kolán – tanítás mellet – több klubot 
alapítottam: Benkó Dixi Klub, Irodal-
mi Presszó, Komolyzenei Klub, 
Filmklub, stb.   
       1982 óta élek Norvégiában.  
       Dániában design, Norvégiában 

és Magyarországon film- és színház-dramaturgia tanulmányokat folytattam. 
Az Oslói Egyetem Média és Kommunikációs Intézetében vagyok médiamér-

nök. Oktatástechnológiával, interaktív multimédiával foglalkozom, valamint ve-
zetem a diákok nonfiction, fiction videó-gyakorlatait.  

Vers, próza, dráma és szakirodalom fordításaim, saját szépirodalmi műveim 
jelennek meg folyóiratokban, könyv alakban. Rendszeresen publikálok ismeret-
terjesztő cikkeket. Szépirodalmi írásaimat Kovács katáng Ferenc név alatt jegy-
zem. 

Tagja vagyok a Magyar Írószövetségnek.  
Festek, rajzolok.  
Önálló kiállításaim voltak Magyarországon, Norvégiában, Bulgáriában.  
Könyvekben, folyóiratokban jelennek meg rajzaim.  
Kis- és portréfilmjeimet a norvég és a magyar televízió is bemutatta. 
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 Négyszögek 
 
  Kovács katáng Ferencnek a fenti cí-
men jelent meg drámakötete az elmúlt 
évben. Külön érdekessége a könyvnek, 
hogy egyszerre tartalmazza a szöveg ma-
gyar, norvég és angol nyelvű változatát. 
Az, hogy egyszerre három nyelven olvas-
ható a mű, nagyszerű esélyeket teremt a 
külföldön való bemutatáshoz, és így re-
mény lehet arra, hogy hamarabb felkelti 
az érdeklődését a magyarul nem értő ol-
vasónak, színházszerető szakembernek. 
   A darab egyaránt megérdemli a színhá-
zi szakma és az egyszerű olvasó figyel-
mét is. Olyan problémákat vet fel, ame-
lyek az angol, amerikai vagy a skandináv 
színműíróknál előfordultak, s a magyar 
irodalom sem tudta – nyilván aktualitása 
miatt – kivonni magát ebből a körből.  A 

művészlét, az értelmiségi gondolkodás buktatói, magánéleti zűrzavarai sok-sok 
írót ihlettek komor, zord, kilátástalan darabok írására, s most már Kovács Ferenc 
színműve szintén ezek mellé sorolhatjuk. Az amerikai Albee, a skandináv 
Strindberg,  Enquist, a magyar Sarkadi Imre, Hubay Miklós s mások arról írnak 
keserűen: mennyire beszűkültek az értelmiségi lét cselekvési lehetőségei, a mű-
vészlét egyre inkább zsákutcába torkollik, s a szereplők igazi tevékenységi formák 
híján a magánéletben próbálnak meg kisebb-nagyobb sikereket elérni, de az em-
beri gyengeségek, gyarlóságok, sikertelenségek, bűnök nem teszik lehetővé  a 
normális  létezést. Így akarva akaratlanul szétdúlják saját maguk és mások életét. 

A sajátos címet  jól választotta a szerző, hiszen a darab négy szereplő: két férfi 
és két nő végletesen és végzetesen összezilált életének látlelete. A kör az összefo-
nódásokról, egybetartozásokról vall, de utal a keretes szerkezetre is: a főszereplő-
re az önmaga állította csapda zárul rá, bekeríti önmagát, nincs menekvése. A kör 
kiegyensúlyozottságával egy simább létezést feltételezne, ám a négyszög egyenes 
vonalaival az érdességre, a szegletességre, a sarkosságra utal. A konfrontációkra, 
a bajokra. S ebből bőven akad: egzisztenciális csőd, művészi válság, érzelmi ki-
üresedés. A darabban általában ketten vannak jelen a színen: mind a négy szerep-
lőt soha nem találjuk együtt, de sorsuk kibogozhatatlanul összefonódik, s beszél-
getéseikben a jelen nem lévők is előbukkannak, s így szinte folyamatosan szó esik  
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a távollevőkről. 
A darab alcíme. Játék az élettel hat részben.  Mindez szó szerint veendő: fele-

lőtlenül, léhán játszanak emberekkel, érzelmekkel: az élettel, s ez – némi kacska-
ringóval – elvezet a pusztuláshoz. A jobb sorsra érdemes szereplők nem tisztelik a 
maguk és mások létezésének értékét, s könnyelműen, lelkiismeret furdalás nélkül 
dobálóznak egymás érzéseivel, s ezekkel galádul visszaélnek  

 A két férfi: Nyíri és Zelei régi barátok, s hozzájuk kötődik két nő, akik egymás-
sal is nagyon szoros kapcsolatban állnak, s ők azok négyen, akik nem tudnak jól 
sáfárkodni tehetségükkel, nem tudnak mit kezdeni érzelmi hullámaikkal, örvénye-
ikkel, s ezért tépik-marják egymást, érzelmileg ki akarják sajátítani a másikat. 
Mindez persze állandó viaskodások, harcok, veszekedések közepette. S eközben 
tetteiket, szavaikat nem is igen  tudják mindig ellenőrizni,  hiszen folyamatos az 
italozás. Az alkohol számukra menekülés az igazi szembenézés elől, így egy fur-
csa, saját maguk konstruálta világ nyílik meg részükre, ahol csak a saját maguk, 
korlátok nélküli elképzelései uralkodnak. S ehhez járul a  főszereplő, súlyos, gyó-
gyíthatatlan betegsége, amelyet nemhogy enyhítene, lassítana, hanem még inkább   
rontja önmaga és a környezete állapotát. Lássuk, Uramisten, mire megyünk ket-
ten – mondhatná Nyíri is az ősi mondás nyomán. Hiszen összefog a Rosszal, s a 
romlás, a rombolás, ha egyszer nekiindul, megállíthatatlan. S nemcsak önmaga 
lesz ennek a visszafordíthatatlan folyamatnak az áldozata, hanem önzetlen női 
segítőtársa is.             

S eközben a szereplők tudatának képi kivetítődéseként, vagy viselkedésük ma-
gyarázataként filmrészletek villannak fel: Fellini, Bergman, Antonioni, Godard 
erőteljes, híres képei. A félig béna Nyíri magatartását befolyásolják a látottak, a 
filmrészletek mintegy előrevetítik, esetleg magyarázzák a következő jelenetet. A 
céltalan pusztulás, az értelmetlen pusztítás filmes jelenetei szinte előre sugallják, 
hogy mindennek nem lesz jó vége. Az emberek útjai zsákutcába torkollanak, ér-
zelmi kapcsolataik zátonyra futnak, belső emberi tartalékaik pedig nincsenek, 
amelyben megkapaszkodhatnának.  

Érdekesen feszült e rövid darab, amelyet elsősorban stúdió színpadon vagy tele-
víziós játékban tudnánk elképzelni. Sajátosan egy tömbből faragottak hősei, nem 
tudnak hajolni, csak törni, és másokat is tönkre tenni.  Nemcsak Nyíri rohan szin-
te feltartóztathatatlanul a vesztébe, hanem másokat is magával ránt, mert meg-
rontja kapcsolataikat, beszennyezi érzéseiket, megalázza ragaszkodásukat. Nyíri 
önző, pökhendi természete akkor is fertőz, amikor egészséges, s betegen még in-
kább tönkre tesz mindent maga körül. Különösen az asszonyok gyötréséhez, sárba 
tiprásához van nagy tehetsége. Ám valami érthetetlen módon nagy a vonzása, sem 
a barátja, sem pedig a két asszony nem tud és nem is próbál kikerülni a Nyíri által 
felállított  kelepcékből. Úgy keringenek körülötte, mint a fényforrás közelébe ju-
tott lepkék, akik végül életükkel fizetnek a röpke ragyogás élvezetéért.   

 A feszes párbeszédek, igen jól megírt jelenetek, amelyek egymásutánja a zenei  
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szerkesztés hatását is mutatja, míves írói tehetségről vallanak.  
Kovács katáng Ferenc saját maga készített képeket a könyvhöz. Jól illeszkednek a 

fekete-fehér grafikák e végzetesen szomorú történethez: hitelesen mutatják ezt a saj-
nálatosan értékpazarló életmódot, ahol minden tönkremegy, mert sajnos a szereplők 
igencsak segítik a kapcsolatok szétzilálódását, az élet elporladását. Remélhetőleg 
hamarosan lesz alkalom arra, hogy ne csak könyvben olvasva, de színészek által 
életre keltve is láthatjuk ezt az érdekes, de igencsak elgondolkodtató történetet.   

 
Magyar Felsőoktatás Könyvek, Professzorok Háza, Budapest 2000. 

                                                                                                     
Margócsy Klára 

 

Kovács Ferenc: ...és Formák 1. (FF XLVI.) 
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Bulyovszky Lilla: 
 NORVÉGIÁBÓL 
 
Úti emlékek 
Előszó az új magyar kiadáshoz 
 
(Polar Könyvek, Budapest 2001.  
Szerkesztette: Kertész Judit 
Illusztrálta Márton A. András)                  
                                             
  E könyv új kiadása norvégiai megjelené-
sének köszönhető, melynek révén újra elő-
térbe került egy méltatlanul elfeledett múlt 
századi, nagy magyar színésznő, író és 
műfordító alakja. 
  Bulyovszky Lillára ma minden bizonnyal 
azt mondanák, hogy nemzetközi sztár.  
Magyar színésznő talán máig sem szerzett 
olyan hírnevet külföldön, mint ő, a maga 
korában. Az első magyar színészdinasztia 

leszármazottja volt; apja, Szilágyi Pál, Déryné és Megyery országjáró pályatársa, 
férje, Bulyovszky Gyula író, a márciusi ifjúság egyik vezetője, Petőfi és Jókai 
barátja.  

A kolozsvári születésű Bulyovszky Lilla hét évesen a Nemzeti Színház tagja 
volt, tizenöt éves korától már főszerepekben bűvölte el játékával a magyar kö-
zönséget. Kirobbanó tehetség volt, türelmetlen alkat, aki nem volt képes arra, 
hogy beálljon a sor végére a kor divatos színésznői mögé, s akinek hamarosan 
meggyűlt a baja kolléganőivel és a színházigazgatókkal. Megunván a sok csatáro-
zást és mellőzést, huszonöt évesen nyakába vette a világot, és fél év múlva már 
Németország ünnepelt színésznője volt. Drezdában telepedett le, mint szász kirá-
lyi udvari színésznő. A kor nagy művészei és uralkodói egyaránt megtalálhatók 
voltak hódolói között. II. Lajos meghívta a kastélyába, hogy egyedül neki játssza 
el Stuart Mária szerepét, majd e szavakkal fejezte ki hódolatát: „… szeretném 
kifejezni csodálatomat és elragadtatásomat utolérhetetlen játékáért. Ez maga Stu-
art Mária volt, a nagyszerű királynő, kit a költő sem képzelhetett nagyszerűbb-
nek… Csodálatos alakítása mindig boldogítani fog, ameddig csak élek.” Az idé-
zet Péchy Blanka 1969-ben Hűséges hűtlenek címmel megjelent dokumentum-
kötetéből származik, s az itt közölt levelek írói és címzettjei között olyan szemé-
lyiségek szerepelnek, mint II. György meiningeni herceg, Liszt Ferenc, Cosima 
Wagner, Tisza Kálmán és Apponyi Albert. Az idősebb Dumas, aki először fogad-
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Hevesi Sándor fordított magyarra. Hevesi elő-
szavában arra ösztökélte a magyar életrajzíró-
kat, hogy tárják fel és írják meg ezt az izgal-
mas pályát. A „magyar színjátszók egyik leg-
izgatóbb jelenségé”-nek nevezte Bulyovszky 
Lillát, „akinek az aktái még nincsenek lezár-
va”. Ez úgy látszik, még mindig várat magára.   
Bulyovszky Lilla azonban nem csak magával 
ragadó színésznő volt, írt elbeszéléseket, tárcá-
kat és útirajzokat is, valamint lefordított több 
mint húsz drámát, melyeknek olykor a fősze-
repét is eljátszotta. Ilyen volt például a Kamé-
liás hölgy.  

Eredetiségét dicséri az is, hogy amíg más 
hölgyek a kor divatja szerint felkapott fürdő-
helyeken gyógyíttatták különböző divatos be-
tegségeiket, ő egy megerőltető évad után a tu-
risták által akkoriban még igencsak hanyagolt 
Norvégiát választotta. Egy lengyel arisztokrata 
család társaságában járta be a lélegzetelállító-
an szép tájakat, hegyeken, fjordokon át, apró, világtól elzárt falvakon keresztül, 
hatalmas vízesések mellett. A nem egyszer nyaktörő utat Norvégia két partja kö-
zött kétkerekű, könnyű kocsin tette meg, a fjordokon sokszor meglehetősen rozo-
ga gőzhajókon kelt át. De a viszontagságos út nem szegte kedvét, a látottakról 
rajongással számol be: „Phantáziámat a valóság ritkán szokta felülmúlni, de a mit 
Norvégiában láttam és tapasztaltam, túlszárnyalta minden fogalmamat, mellyel a 
természet csodáiról bírtam. – Álmodni véltem gyakran, vagy egy tündérországban 
képzeltem magam, és – kivált míg megszoktam – néma áhítattal néztem, csodál-
tam, és sokszor szívemben imádkoztam.” 

Útirajza még százötven év távlatából is olyan üde és érzékletes, hogy aki soha 
nem érdeklődött Norvégia iránt, az is élvezettel olvassa a szellemes, kerek kis 
történeteket. Szelleme a fáradhatatlan, kíváncsi felfedezőé, Stílusa könnyed, hu-
mora csípős, mégis finom, mint az eszes asszonyoké.  

A norvégiai beszámoló azt is elárulja, hogy a „hűtlen honleány” mennyire vá-
gyódott haza. Koppenhága tornyairól Debrecen, a Glomen folyóról a Tisza, egy 
düledező tanyáról Vörösmarty verse jut eszébe, és ahogy az előszóban írja, „az 
akadályok bátor leküzdésére az lelkesít, hogy szerzendő tapasztalásaim által… a 
magyar közönségnek egy oly ország ismertetésével kedveskedhetem, melyet uta-
zóink eddig alig, vagy épen nem ismertettek.” Azóta sincs ennél színesebb norvé-
giai útirajz. A leírásba beleszövi útitársnője, egy fiatal lengyel lány szerelmi 
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történetét is, melyet ugyan a kordivatnak megfelelően kissé érzelmes stílusban   
írt, ám általa izgalmas történelmi korkép bontakozik ki a XIX. század közepéről, 
a lengyel-orosz háború idejéből. Gyakori és szellemes párhuzamai hű képet ad-
nak a 48-as forradalom utáni Magyarországról is. Mint a forradalom egykori híve 
nagy hévvel magasztalja a norvégiai demokráciát, közben még arról is megfeled-
kezik, hogy Európában főként arisztokrata körökben mozog.  

Tizenöt év után Bulyovszky Lilla visszatért hazájába. Kolozsvárott fáklyásme-
nettel fogadták, Kassán, Miskolcon ünnepelték, Pesten viszont ádáz támadások-
kal büntették. Vélhetően Laborfalvi Róza unszolására még „a szelíd Jókai, a pa-
pucshősök őspéldánya is elrendelte, hogy a Hon-nál Bulyovszky Lilla nevét nem 
szabad említeni.” – írja könyvében Péchy Blanka. Így hát negyvenöt évesen, ke-
serűen vonult vissza a színpadtól, és a továbbiakban már csak huszonhat szobás 
gmundeni villájával valamint hatalmas vagyonával bosszantotta honfitársait és 
társnőit. Vagyona jelentős részét egyébként jótékony célokra, a magyar kultúra és 
tudomány támogatására fordította. Nagylelkűen támogatta a Kisfaludi- és a Pető-
fi- Társaságot, sőt, a Magyar Tudományos Akadémiát is. Hatalmas összegeket 
hagyott idős színészek megsegítésére, árvaházakra, többek között a kolozsvári 
leányárvaházra. 

Magányosan halt meg 1909-ben, egy grazi szállodában; ma a Kerepesi temető-
ben, a Bulyovszky kriptában nyugszik. De közel ötvenévenként mindig akad va-
laki, aki újra felfedezi, és szeretné felhívni rá az utókor figyelmét is. (Hevesi Sán-
dor, Péchy Blanka, és utoljára a Norvégiában élő Fáskerti Mária, aki norvégra 
fordította a könyvet.) Reméljük, e kötet megjelentetésével, egy kevéssel mi is 
hozzájárulhatunk az egyedülállóan érdekes életmű bemutatásához. 

A norvég kiadás Reiseminner fra Norge címmel 2000-ben jelent meg az oslói 
Pax Forlag gondozásában. A fordítás a munkatárs Randi Meyer segítő közre-
működésével Fáskerti Mária munkája. A kötetet korabeli norvég metszetek és 
Márton A. András grafikái díszítik. 
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Solymossy Péter 
 
MAGYAR REVÍZIÓ SVÉD SZEMMEL 
 
Svéd diplomáciai jelentések Magyarország  
1938-1941 közötti revíziós politikájáról 
 
 BUDA RECORDS  
Budapest-Stockholm 
2002 
 
Ha ismernéd magad 
Könnyű lenne dolgod, 
Így görnyedten  
A más véleményét hordod. 
 

Solymossy Olivér 
 

Svéd diplomáciai jelentések alapján értékes és érdekes könyvet írt Solymossy 
Péter a II. világháború előtti és alatti magyar revíziós  törekvésekről. Munkája 
nóvum a magyar történetírásban, hiszen őelőtte a Svéd Országos Levéltárnak ezt 
a különleges állagát – Vadász Sándor professzor kivételével – úgyszólván senki 
sem nézte át és egyedül Solymossy dolgozta fel kimerítően. 

Solymossy teljességre törekedett a magyar revízió svéd diplomáciai értékelésé-
nek bemutatásakor. Munkájának elsődleges értéke az eredeti, svéd nyelvű diplo-
máciai jelentések felkutatása, magyarra fordítása és „dramaturgiailag” jól meg-
tervezett összekötő szövegekkel ellátott, gondosan szerkesztett előadása. A szer-
ző emellett sokat tett annak érdekében is, hogy ezt a történész szakmában újnak 
tekinthető forrásanyagot beágyazza a hazai és a nemzetközi történeti szakiroda-
lomba, kapcsolódási pontokat keressen és kapcsokat teremtsen az e téren végzett 
korábbi munkálatok és saját kutatásai között. Ez a tárgyához szenvedélyes igaz-
ságkeresésre törekvően közelítő munka sok újat ad Magyarország és a kelet-
közép-európai térség II. világháborús történetének megismeréséhez és megérté-
séhez. Feldolgozásra nem provinciális: Magyarországot mindenkor a II. világhá-
ború előtti és alatti európai problematika részeként igyekszik láttatni. A magyar 
revíziós politika és a Hitlerrel kötött szövetség kérdései a maguk ambivalenciá-
jában, a kényszerpályák megszabta mozgásterek kihasználásának ördögi dilem-
máiban ragadja meg. Ilyen értelemben is hézagpótló mű, amely érdemében tesz 
hozzá Magyarország máris igen gazdag világháborús szakirodalmához. 

 
Részlet  Frank  Tibor egyetemi tanár könyvhöz írt előszavából 
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Gulyás Miklós 
 
HAZATÉRÉS 
 
Mentor Kiadó 
Marosvásárhely 
 
     „A svéd Vilhelm Moberg regényét, melynek 
címe Mint ez a pillanat három évtizede olvas-
tam: tizenkilenc éves korában, valamikor a 
századforduló idején kivándorolt egy svéd fiú 
Amerikába, ahol üzletember lett, megházaso-
dott, el is vált, gyerekei messzire költöztek. Vén 
korára beöltözött egy panzióba és rájött, hogy 
életének tulajdonképpen csak egy korszaka je-
lentett  számára sokat: az első két évtized. A 
svédországi. Abból az időből is csak egy dolog 

érdekelte igazán: miért fulladt be fivére falujuk patakjába? 
Velem is valahogy így van. Öregségemben az első tizenkilenc évre keresek ma-

gyarázatot. Rájöttem, hogy svédül sohasem tanulok meg és magyarul már nem 
tudok. Az öt éves svéd gyerek természetesebben beszéli nyelvét, mint én, akkor is, 
ha az én svéd szókincsemet nem bírja. Ő ugyanis ismeri a „beszéd mögötti beszé-
det”. 

A magyar szó, mondjuk  jázmin (svédül „jászmin”-nak mondják) megindítja fan-
táziámat mert(az) „tapsikol”. Visszanyerni az egyetlen lehetséges nyelvet fanati-
kus célommá vált. 

A magyart itt Svédországban csak olvasmányaim szolgáltatták, hiszen otthon és 
munkahelyemen másként beszélnek.” 

Részelt a szerző előszavából. 
 
Gulyás Miklós nemrég ment nyugdíjba a stockholmi Királyi Könyvtárból. 

Negyven éve hivatalból is olvasott, de mert szereti a könyveket, azon túl is az ol-
vasmányokat bújta. És most tollat fogott. Gondoljuk el micsoda bátorság kell ah-
hoz, hogy a legnagyobbak patinás és méterekkel is mérhető művei mellé letegye  
a maga kis, és egy szál munkáját.  

A végtelenre is figyelve, növekvő tudásunkkal, tapasztalataink sokasodásával és 
bölcsességünk csiszolt gyémántjaival együtt nő bennünk a kételkedés, parányi  
voltunkban is összekucorodunk, elménk sóvárogja az igazságot, amely abban a 
roppant egyszerű tanulságban is megfogható, hogy a sokszor csupán jókedvű  
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pattintásnyi-pillanat az életünk, de még így is a véletlenekből törvényszerűen 
kikristályosodó létünknek akaratunkkal akart célja van. Gulyás Miklós ezt egyet-
len. 

Mondatba sűríti: „visszanyerni az egyetlen lehetséges nyelvet fanatikus cé-
lommá vált. Lényegében erről szól ez a kiskönyv, amely a szerző birkózása a 
múlttal, a kezünk között elcsordogáló idővel, az emlékekkel és a nyelvvel, amely 
a skandináv haza sokszor ragyogóan kék ege alatt északi ízekkel, a magyartól 
távol eső mondatformákkal, svédül inkább érthető kifejezésekkel telítődött a 
mindennapi élet sok évtizedes gyakorlata alatt. Talán maga az író sem tudja, 
hogy bár megveti, maga is gyakorolja a „beszéd mögötti beszédet”, amikor erdé-
lyi útján is elhangzott „ kaphatok egy…” kérdésének sajátosan svéd megfogal-
mazásával illedelmeskedik. Bármelyik és bármilyen nyelven szólhat Gulyás 
Miklós – van mondanivalója. Nyitott szemmel járt életet élt.  

Láttatni tapasztalatainkat , ez mindannyiunk hazatérő útjának feladatai közé 
tartozik. Ehhez pedig a legmegfelelőbb eszközök: többek között a nyelv, amely-
ben a világon egyedül és maradéktalanul otthon lehetünk. Mert a mai ember nem 
házközpontúan macskatermészetű, hanem inkább kutyahűségű, aki anyanyelvét, 
mint gazdáját soha el nem hagyja. Műfajául pedig ehhez az erőpróbához tudato-
san választotta a legegyszerűbbet, a levélformát, a Mikes Kelemenünk óta a ha-
gyományosat. 

Gulyás Miklós olyan, az európai sokakhoz hasonlóan kevert családból való, 
hogy választása szerint lehetne bármelyik nagyobb nemzet fia. Az, hogy magyar, 
előnyt neki nem jelent, talán inkább keserűséget. Nem lehet véletlen, hogy éppen 
Erdélyben érzi jól magát, ahova ösztönösen vezették léptei nemrégen, és ahol 
eddig még soha sem járt. Úgy látszik van ott még némi varázslatos és igenelhető 
egészséges tolerancia, megértés, és „prés alatti pálma” virágmaradékaiból új kez-
désekre ösztönző erő. A svéd-magyar olvasónak érdemes megismerkednie e bib-
liai bölcsességű, nemes hangú elbeszélő könyvével. Figyeljünk rá, ritka virág: 
író jár közöttünk!  

(tk) 
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Csíkzsögödi Szabó Zoltán 
 
ÉSZAK VERSEI 
 
Marosvásárhely, 1998. 
 
Lírai napló skandináv tájban 
    
   Észak-fok, titok, idegenség … Ez esetben 
elsődleges jelentésükben is kulcsszavakként 
használhatók az Ady metaforák. Nemcsak 
szeretetre áhítozó, magányos lélek jellemzésé-
re, de annak a lidérces, messzi tájnak, annak a 
valós közegnek a meghatározására is, amely-
ben e kötetnyi lírai napló fogant. Csíkzsögödi 
szabó Zoltán Erdélyből a távoli Skandináviá-
ba, Svédországba telepedve élte meg a fenti-
ekben  idézett költőfejedelem utánozhatatlan 
remekbe öntött érzelmeit. Ezek ragadtattak 

tollat vele, hogy jellegzetes módon gazdagítsa az írogató, művészkedő orvosok 
sorát. De a sejtelmes vidék, a kelet-közép-európai ember számára egzotikus Észak 
is lépten-nyomon olyan rácsodálkozásokra késztette, melyek költői megfogalma-
zásokban, versekben, verstöredékekben kívánkoztak ki belőle. Érvényesült, jól 
van, szakmailag befutott, elismert választott új hazájában, de a szülőföld nosztal-
giája , az otthoniak iránti vágyakozása sosem csitul. Szerény, szemérmes tanú rá a 
két év napi rendszerességével születő lírájából kiemelt rövid válogatás. Az észak 
versei, mellel az egyedüllét nyomasztó perceit szeretné elűzni, régi élményeit fel-
idézve, az újakat szeretteivel megosztva, a társtalanság keserűgégét próbálja eny-
híteni. Szabó Zoltánnál az érzések, a hangulatok őszintesége, intenzitása és nem a 
lírikus mesterségbeli tudása, költői jártassága, leleménye a meghatározó. Olykor 
talán titkolt énjével is szembetalálkozik a papíron, haza is üzen. S ezek a találko-
zások, ezek az ihletet pillanatok, amikor túllép a néha már közhelyszerűnek tűnő, 
mégis igazságtartalmú sztereotípiákon, leplezetlen közszemlére tárva emberi 
gyengéit, lelki rezdüléseit, feltétlenül számíthatnak az olvasó figyelmére, rokon-
szenvére. 

 
                                                                                             Nagy Miklós Kund 



 
Tar Károly 
 
AZ ISMERT KATONA 
 
A különféle cenzúrázás után  
helyreállított második kiadás 
 
Studium Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002 
 
A fedőlapon  Pusztai Péter  grafikus 
(Montreal) fotókompozíciója. 
 
Első kiadása:. Dacia Könyvkiadó, Kolozs-
vár, l985. 
 
A könyv pdf változata tömörített formátum-
ban letölthető a Magyar Elektronikus 
Könyvtár adatbázisából. 
 

„Az apa a konyhaasztalra könyökölve kinézett az ablakon. Az ablakpárkányon 
galambok csőrükkel kopogtatva rizset szemeltek. 

– Most mit szeretnél a leginkább? 
A fiú fürdőköpenyben félig feküdt a konyhaasztal melletti padon. Jóleső vasár-

nap délelőtti bágyadtság telepedett rájuk.  
– Élni szeretnék. Itt, Európában szeretnék élni!  
Vontatottan, különös hangsúllyal ejtette ki a szavakat. Az apa közelebb hajolt a 

fiához, hogy jobban szemügyre vegye az arcát. A nézéséből szerette volna meg-
tudni, hogy mit akart mondani ezzel a fia. A fiú arca helyén tejfehér foltot látott.  

Aztán valaki lassan újrarajzolta a képet. Az apa, mint tükörben, a saját arcvoná-
sait látta. És azt, hogy arcvonásait fehér folttá oldja az idő.” 
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Kovács  katáng Ferenc: 
 
A NAPOK MARADÉKA 
XXXIII 
 
Emberhalász könyvek 
 
 Új Mandátum Könyvkiadó,  
Budapest, 1998. 
 
    Kovács Ferenc mostani kötetével úgy 
érzem jelentős lépést tett afelé, hogy kö-
zelebb kerüljön a magyar irodalom peri-
fériájáról a főbb sodor irányába. A peri-
féria-helyzet eddig sem korábbi írásai 
színvonalából adódott, hanem abból a 
több mint kétezer kilométeres távolság-
ból, amely jelenlegi otthonát, Oslót elvá-
lasztja országunktól, és abból, hogy ed-

dig főként drámáival, drámafordításaival és drámaelmélet-írásaival találkozhat-
tunk, amelyek – műfajukból adódóan – némiképp szűkebb olvasói kört érintenek. 

Ebben a kötetben szépprózai szövegeket, rövid novellákat, prózaverset és verset 
ad közre. Írásaira egyaránt  jellemző, hogy az elmúlt évtizedek emlékeiből táplál-
koznak, legyenek azok személyes hangú és ihletésű „kvázi” memoárok, vagy ki-
talált történetek, ahogyan a könyv címében jelzi: A napok maradéka(i). A kötet 
sajátossága, amit egyik novellája szereplője egy másik könyv kapcsán mond: „ott 
kezded el, ahol akarod, millió szálon futnak az események, drámai csúcs sehol, 
de mégis ott van minden lapon.” Az írásoknak cselekményük  alig van, a történet 
lassan csordogál, majd hirtelen ritmust vált, felpörög egy pillanatra, hogy utána 
újra lassan folydogáljon tovább, amit egyszer-egyszer filmszerű vágások szakíta-
nak meg. Nincs megfogható eleje és vége, kezdete és befejezése, ahogy egy má-
sik történetében írja: „Bennem valóban áll az idő, a permutató elakadt…” 

Az összefüggő mese nélküli, indázó, önmagukat újra- és újrakezdő, félbehagyó 
és továbbfolytató, hullámzó emlékképeket egymás mellé villantó és montírozó 
írásokat át- meg átjárják a 60-as, 70-es évek irodalmi-, zenei- és filmkultúrája 
vonatkozó utalások: címek, szerzők, zenekarok, színészek. Gyanítom ezért, hogy 
a könyvet a 40-es éveik második felén túl járó (értelmiségi) generáció olvasói 
érzik majd legközelebb magukhoz. Minden írás főhőse az író („Bovaryné én  



                                                          Könyvek                                               237 

vagyok”), aki irányítja az őt körülvevő dolgokat, eseményeket, inkább azok tör-
ténnek meg vele; ő maga csupán szemlélődik, figyel egyszerre befelé és kifelé, 
csak regisztrál, és összegyűjti a történet-cserepeket, hangulat-mozaikokat. 

A harminchárom írás – ennyi ideig élt az író Magyarországon – a gyerek- ka-
masz-ifjúkori élményekből, a nagyszülők, a szülők világából merítkezik, többsé-
güket a vidéki kisváros levegője járja át. Meghatározó hangulatuk a melankólia, 
az elválás, az elmúlás, a nosztalgia, egyszersmind valami állandó nyugtalanság, 
helykeresés és bizonyítási kényszer. Játszódhatnak nyáron (ami legtöbbször forró, 
égető, sivár), ősszel (ami a történetbeli főhős legkedvesebb évszaka) vagy télen 
(hideg, zord, barátságtalan), de sohasem tavasszal. 

A történetek egyik visszatérő témája, az örök téma: nő és férfi viszonya szere-
lemben, barátságban, haverságban. A hősünk által megélt viszonyokban látszólag 
mindig a nőé a kezdeményező, irányító, meghatározó szerep, de valójában mindez 
reflexiója, rezonálása a fiú-kamasz-fiatalember által keltett, elindított, gerjesztett 
gondolati, érzelmi hullámoknak. 

A néhány, többnyire csak vázlatosan felrajzolt mellékszereplő (szerelmek, bará-
tok) közül markánsan kiemelkedik az apa alakja: róla és a főhős és közte lévő, 
állandó lelki csatározással és mély szeretettel átszőtt bonyolult viszonyról tudjuk 
meg a legtöbbet, legszemélyesebbet. Kovács Ferenc ( elsőre úgy tűnhet. Mintha 
magának írta volna ezt a könyvet, de ha hagyjuk magunkat ráhangolódni írásaira, 
szembetűnővé válik) férfias szemérmességgel valójában sokat megmutat magá-
ból: mások is megláthatják érzékeny lelki moccanásait, bepillanthatnak gondola-
tai, álmai rejtett zugaiba. 

A prózakötet néhány darabjával korábban elszórtan találkozhattunk irodalmi 
lapokban. Az idő- és térbeli távolság miatt folyamatosan alakultak, csiszolódtak, 
újraértelmeződtek, emiatt befejezhetetlennek látszó számvetését adják az író első 
harminchárom éve valódi és maga köré álmodott világának. Talán most, hogy kö-
tetté formálódtak, nyugvópontra juthatnak az írások olvasóiban. 
 

Gáspár György 
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 ● A Magyar Írószövetség két Norvégiában élő tagjának bőven akadt program-

ja Magyarországon a 73. Ünnepi Könyvét rendezvénysorozatán. 
 Sulyok Vince idén ünnepli 70. születésnapját. Ez alkalomból jelent meg a 

Széphalom Könyvműhely kiadásában a Tegnapodban élsz, Versek 1997-2001 cí-
mű kötete. A könyv hivatalos átadása június 4-én volt a Mammut Libri Könyves-
házban. Másnap a Petőfi Irodalmi Múzeum látta vendégül a költőt, ahol a kötetet 
díszítő hat grafikát tartalmazó dísz-mappa s a verseskötet ünnepélyes keretek kö-
zött került be az intézmény gyűjteményébe.  

A grafikákkal Kovács Ferenc írótárs, grafikus tisztelgett a 70 éves költő előtt. 
Sulyok Vince június 6-án – a Könyvhét nyitónapján – a Vörösmarty téren dedi-
kálta verseskötetét s a szintén most megjelent XX. századi dán költők antológiája 
c. fordításkötetét. 

Kovács Ferenc új könyve ezúttal 16 grafikáját s az ezen képek ihlette – barátai 
tollából származó – angol s magyar nyelvű irodalmi reflexiókat tartalmazza. A 
kötet bemutatójára a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban, és a 
Dunaújvárosi MMK-ban került sor. (KF) 

                     
 ● Bukor Tibor festőművész és Bérczy Bukor Csilla keramikus kiállítását ren-

dezték meg május elején a falsterboi kiállítócsarnokban. A dél-svédországi kisvá-
ros  ünnepe volt a két magyar művész bemutatkozás. 
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● A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) rendezésében Martinovits Katalin 

magyar nyelvű oslói óvárosi sétát vezetett. „Van, aki Észak Pompejének nevezi a 
régi Oslo itt látható romjait. Annyi biztos, hogy skandináviai viszonylatban egye-
dülálló: sem Stockholm, sem Koppenhága nem dicsekedhet ilyen egybefüggő 
kora középkori városmaradványokkal. Sétánk során az ódon romokat követve 
fantáziánk segítségével kirajzolódhat előttünk a régi Oslo képe öt templomával, 
három kolostorával, püspöki és királyi székhelyével, hogy csak a legfontosabba-
kat említsük.” (MK) 

 
● A Norvég-Magyar Egyesület  és a Magyar Nagykövetség szervezésében ápri-

lis 29-én a Tánc Világnapján a Magyar Állami Népi Együttes hat táncosa s há-
rom zenésze, valamint a norvég “Bæringen” néptánc-csoport tartott közös bemu-
tatót Oslóban a Munch múzeumban. Az est táncházzal zárult. (KF) 

 
● Terray László ny. evangélikus lelkésznek Károli Gáspár díjat adományozott 

Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter. A kitüntetést Iklódy Gábor oslói ma-
gyar nagykövet nyújtotta át. A Károli Gáspár-díj azoknak a magyar állampolgár-
oknak adományozható, akik a biblikus tudományokban – fordítással, tanulmány-
nyal – kimagasló eredményeket értek el, vagy kiemelkedőt alkottak a magyar líra 
és próza nyelvi megújítása területén. 

Terray László 1948 óta él Norvégiában. Lelkészi és egyházszervezői munkája 
mellett igen kiterjedt missziói és egyháztörténeti munkát végez. Szerkesztette az 
Útitárs, később a Koinonia című lapot. Aktívan dolgozott a NOREA Rádió ma-
gyar nyelvű adásaiban. Könyvei jelentek meg. Ordass Lajosról szóló monográfi-
áját több nyelvre is lefordították. (KF) 

 
● Pozsgay Zsolt LISELOTTE ÉS A MÁJUS című tragikomédiájának 2002. má-

jus 25-én volt a világbemutatója Oslóban a norvégiai Magyarok Baráti Köre 
(MBK) szervezésében. A darab a grazi színház felkérésére íródott, s az ottani 
német nyelvű bemutató ősszel lesz. A művet a békéscsabai Jókai Színház 
Pozsgay Zsolt rendezésében tűzi műsorra Kovács Edit és Karczag Ferenc közre-
működésével.  
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Klassfesten  

Osztálytalálkozó a stockholmi Astoria moziban 
 
                   

Február 25-én gálapremieren voltam férjemmel. Kíváncsian vártam, mert most 
ismerkedem Svédországgal, Stockholmmal, mivel csak pár hónapja élek itt. A 
klasszikus svéd filmeket ismerem, kedvelem, de újabbakat mostanában nem lát-
tam. 

Ez a film valóban egészen friss, ősszel még forgatták. Fiatalok rendezték: Móns 
Herngren és Hennes Holm. A főbb szerepeket Björn Kjellman, Inday Ba, Cecilia 
Frode és Oskar Taxén alakítják.  

A film címe Klassfesten.  
Férjem – Dusa Ödön – aprócska epizódszerepet kapott benne, ő játszotta a  

„dörzsölt cigányt”, ki becsalogatja a jósnőhöz a főszereplőt. 
Az Astoriában volt a vetítés. Kényelmes mozi – ami azt hiszem, a fő kritérium 

egy mozi esetében – , de arctalan. A film előtti hangulat köszönhetően a finom 
koktéloknak, a várakozási izgalomnak, rég nem látott ismerősöknek, barátoknak, 
nagyon kellemes volt. Zsongás, nevetésfoszlányok mindenfelől. Ez a hangulat 
nem csökkent a film alatt sem, sőt… fokozódott.  

Kommersz, de igényesen elkészített filmet láthattunk. A történet könnyen fe-
lejthető, de az adott estére jó szórakozást nyújt. Bárkivel előfordulhat, hogy osz-
tálytalálkozóra hívják, ezért bárki fantáziáját önös érdekből is megmozgathatja. 
Az persze már nem mindenkivel történik meg, hogy egy osztálytalálkozó forduló-
pontot hoz kissé unalmas, poros életébe. Itt megtörtént. Mindezt jó humorral, élet-
szagúan tálalják a szereplők, maguk is jót szórakozva a történteken. Az irónia sem 
hiányzik a filmből.  

Aki kellemesen, nehéz gondolatoktól mentesen akar eltölteni közel másfél órát 
egy moziban, ajánlom neki a Klassfestent.  

A vetítés után a vacsora hasonló jókedvben folytatódott. A több helyiséges étte-
remben több száz ember ült, állt, helyet változtatott, ahogy sikerült. Könnyű salá-
tákból és finom borokból válogathattunk. Még olyan szerencsénk is adódott, hogy 
ránk várt egy kétszemélyes asztal, mikor átnéztünk egy másik terembe. A zene is 
hozta tovább a film hangulatát, értették a szervezők a dolgukat. Nagyon kellemes 
este volt, jól éreztem magam, mintha otthon lettem volna.  

 
Kaufmann Ildikó 
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A zongora Peléje* 
 
Vannak zongoristák – bőven. No és ott van Schiff András, a 48 éves magyar, 

aki Haydn-t és Beethoven-t játszott a Tivoli Koncerttermében. Mindhármuktól 
három szonátát, úgy, hogy együtt nőttek fel, színezték egymást és válaszoltak 
egymásnak. Amikor Schiff utoljára volt az országban, eljátszotta és végig vezé-
nyelte Beethoven összes zongoraszonátáját a Rádióház Koncerttermében. Ez nem 
több, mint egy fél éve történt, és ha akkor netán hiányolt volna valaki egy 
dirigenst, kapott egy másik Schift-et a versenyzongoránál, mint azt a nemes, meg-
munkált sztárjátékost, akit úgy vélte az ember ismeri. Még spontánabbat, vakme-
rőbbet, még hamiskásabban humorosat, amint Jakob Levinsen írta méltatásában a 
Berlingske Tidende hasábjain. A fedő felemelkedett – a gyönyörűségtől. Így van 
ez bizony minden alkalommal, amikor Schiff játszik – és ez szerencsére gyakorta 
előfordul itt. Akármilyen jól hiszi, hogy ismeri Schiff Andrást az 
ember koncertjeiről és lemezeiről, kibabrál vele, és új helyen találja magát az 
átgondolt programok nyomán. A hallgatóság megutaztatik A programokat úgy 
kell összeállítani, – Schiffet követve – mint ahogy egy jó szakács komponál egy 
étkezést, hasonlóságokkal és kontrasztokkal. 

„Amikor játszom, gondoskodom arról, hogy megutaztassam a publikumot. 
Valamiértékessel kell hazatérniük”. 

Amikor pedig Schiff Andrásnak szabadnapja adódik, gyakran arra használja, 
hogy mesterképzést tartson hálás fiatal zenetanulóknak – fizetség nélkül [!]. Ezt 
több ízben megtette már Koppenhágában is, ahol öt évvel ezelőtt a Léonie 
Sonnings Musikpris-díjjal tüntették ki. 

A hangokon, elmélyedésen és belátáson túl, legbelülről, ahol a zene illatot és 
levegőt kap, egy olyan muzsikus nagylelkűsége jelenik meg, akit öt évesen a 
zongorához ültettek pedig nem mutatott sok tehetséget – inkább szeretett volna 
focizni –, és a zongora Peléje lett. 

 
 
* Lotte Bichel, Berlingske/Urban, 2002. május 27. 
                                                                                         Fordította: Lazarus 
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A  skandináv országokban élő magyar  irodalmi és művészeti alkotók, kriti-

kusok, fordítók és előadók összeírása: 
 
 
Arvidson Sára, Bartal Klári, Bartha István, Békássy N. Albert, Benczédi Ilona, 
Bender Rita, Benedekné Szőke Amália, Benyő Krisztina, Bernát Béla, Bíró Já-
nos, Bíró-Sey Katalin, Bitay Zsolt, Blénessy Zoltán, Bodoni–Lindh Anikó, 
Bodoni János, Bozsodi László, Buday Károly, Burányi Gyula, Csák János, Csíki 
Levente, Csíkzsögödi Szabó Zoltán, Dobos Éva, Dohi Alexandru, Domonkos Ist-
ván, Dőri Tibor, Drab György, Dusa Hella, Dusa Ödön, Erdős Irma, Fábián Mi-
hály, Farkas István, Fáskerti Katalin, Fodor Béla, Fodor Imre, Fülöp Éva, Garam 
Katalin, Gábor Imre, Gergely Tamás, Gulyás Miklós, Hegedűs Zsolt, Horváth 
Attila, Homoki Mária, Inczédi Gombos András, Járai János, Jankovics Irén, 
Jávorszky Béla, Kasza Imre, Kaufmann Ildikó, Kemény Ferenc, Kiss László Pál, 
Kesselbauer Gyöngyvér, Klein Elisabet, Kovács Ferenc, Kulich Károly, 
Lahováry Pál, László Patricia, Lázár Ervin, Lázár Oszkár, Lipcsey Andersson 
Emőke, Lisztes István, Löffler Ervin, Lukács Zoltán, Maros Miklós, Márton Zol-
tán, Mervel Ferenc, Mokos Ádám, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Molnár 
István, Mihály Ferenc, Mikudin István, M. Veress Mária, Neufeld Róbert, 
Ortmann Mária, Pál Zsolt, Palotás Mária, Perger Dénes, Eszterhás Péter, 
Rosenberg Ervin, Sall László, Újvári Tünde, Sall Veselényi László Márton, 
Schapira Székely Zoltán, Solymossy  Péter, Sólyom János, Stuber György, 
Szalontai Éva, Sulyok Vince, Svéd Frans, Szabó Magdolna, Csíkzsögödi Szabó 
Zoltán, Szente Imre, Szilágyi László, Szinnyei Kiss Ildikó, Szöllösi Antal, Szűcs 
András, Tamás Gábor, Tamás György, Tanító Béla, Tálas Ernő, Tar–Bengtsson 
Zsuzsanna, Tar Károly, Tatár Mária Magdolna, Tiglezán József, Tompa Anna, 
Tóth Ildikó Irma, Tóth Ilona, Tóth Károly Antal Veress Biborka, Veress Zoltán, 
Vető János, Vincze Iván, Vincefi Sándor, V. Telegdi Magda, Zsigmond Gyula.   
 
 
 
 
 
 

Kérjük és várjuk az érdekeltek jelentkezését  és olvasóink kiegészítéseit! 



Kovács Ferenc: FF VII. 
(vegyes technika) 

Kovács Ferenc: FF X.  
(vegyes technika) 

Kovács Ferenc: FF VI. 
(vegyes technika) 

Kovács Ferenc: FF IV. 
(vegyes technika) 



Kovács Ferenc: FF VIII.  
(vegyes technika) 

Kovács Ferenc: FF  IX. 
(vegyes technika) 

Kovács Ferenc: FF II.  
(vegyes technika) 

Kovács Ferenc: FF XI. 
(vegyes technika) 



Benczédi Ilona:  Gyermekeim 
            

Benczédi Ilona: Diana 

Benczédi Ilona: Háziasszony                
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