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Sulyok Vince 
 
 
 
Messzeségek kapujában 
 
Zöld füvekkel zöldülő kedvem   
szép lobogóját leeresztem.   
Vizekkel teli minden árok, 
az úton imbolyogva járok.   
A marasztaló téli sárban   
cuppan, csúszik szomorú lábam.   
Az erdők sötét kínnal állnak 
s a felhők bánatot szitálnak.   
Előttem erre ment el ázva   
százezer, a ködöt vigyázva.   
Megállok én, a ködbe nézek.   
De nem hívnak messzeségek...   
Futó felhőkkel a táj fordul 
s szelek sziszegnek szembe zordul.  
Füstölgő erdők némasága, 
utak sikoltó árvasága... 
De íme, ökrök jönnek lassan,   
gőzölgő testtel, üres hassal,   
ködből kibúvó kis szekérrel 
és egy parasztnyi nagy reménnyel.   
Int. Felülök. A szekér ringat.   
Egymásnak vetjük vállainkat.   
Pipája meleg füstje ellep 
s megyünk a falun egyre beljebb... 
 
 

Ménfőcsanak, 1956. december 19. 
 
 
 
 
 
 
 

Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre* 
 

Tar Károly könyvének címe, amit a regény kilencedik  fejezetének ironikus 
szövegkörnyezetéből* emelt ki az ábrázolt világ kizárólag ironikus megélhetősé-
gére utaló  Szergej Dovlatov-i fanyarsággal, maga is ironikus, disszonáns, gro-
teszk és talán abszurd is, akár a világ, miként azt a regény beszélője látja. Alcíme 
pedig - Külső könyv - kezdetben értelmezhetetlen, hiszen nem tudjuk, mihez ké-
pest külső. Az olvasás során  derül ki, hogy ezzel a könyvtestként megképződött 
szöveggel párhuzamosan folyamatosan íródik egy lezáratlan, alakját minduntalan  
változtató, önmagát fölülíró belső könyv is, egy, a végtelenséget  megcélzó pa-
rancs esszé, amely az önvizsgálat útján kívánja megismerni a minden pillanatban 
lezáruló, és újra kezdődő világot. 

Tar Károly krúdys zamatú, hosszan kitartott mondataira ügyel leginkább, 
ízeket, hangulatokat, gesztusokat ejt rabul általuk, és  lassan, kényelmesen ízlel-
geti őket. A mondat fontosabb számára a  tényeknél, ezért író, nem pedig 
szóesztergályos, így szövegében a  vasárnapi ebédnél Anti bácsi, az egyéniséggel 
rendelkező magántaxis ül asztalhoz, egy bekezdés után pedig már Gyula bácsi-
ként falatozik. Persze nem az a fontos, hogy akkor végtére is Gyula-e  vagy Anti, 
hanem a mondatok, amelyek oly ínycsiklandóan gőzölögnek, csábosan remegnek, 
zsírosan csusszannak, akár az ünnepi  menü a hajdan volt asztalon. A mű végén a 
szerző viszont rácáfol,  hogy figyelmetlenségről lenne szó: „Mit kezdjen az ember 
egy  duzzogó hőssel, aki egykor Lajos volt és most valamiért Jenci névre  hall-
gat”- írja erre vonatkozóan. Elbeszélésében a névcsere módszeressé válik, a lé-
nyegében autobiografikus mű alanya és beszélője  különböző neveket használva 
van jelen a szövegben, amely előtérbe  hozza az életrajziságot, a vallomásosságot, 
a jelent, amiről csak  „kiokádni" lehet a mondatokat miként a föld teszi a Biblia 
szerint  az ő lakosaival. Nem tudható pontosan, hogy előtte a szerző zabált-e  be a 
világból, vagy a jelen habzsolta-e fel az írót, vagy éppen a  múlt tette ezt vele, 
ezen hatások egymásra utalásáról összetett, pontosan fogalmazott mondatokból 
épített öntörvényű szövegvilág tanúskodik, s amivel „a jelenből a mindig szebb-
nek képzelt jövőbe  csavarodó mondatok" révén kell megküzdenie az írónak, 
hogy  megszabaduljon a „szebbnek képzelt" jövő mögött rejtőző  (halál)
bizonyosság fogvacogtató rémületétől. 

Az elbeszélő jövőbe fordulási igyekezete saját belső egyensúlynak megte-
remtését célozza, ám az óhajtott harmónia helyett  egyre fokozódó zaklatottságra 
utalnak az egyébként végig kiegyensúlyozott mondatok. Megszólalásának hőfoka 
meghaladja a próza  tűréshatárát, és a líra hevületéhez közelít, a beszélő egyre 
inkább  megnyíló lírai alannyá válik, és egy izzásig hevített tudatregényben  ölt 
szövegtestet.  

A Kolozsvárott született, Svédországban élő Tar károly – kétségtelenül 
egyenlőségjel tehető író és regény elbeszélője közé – befelé figyel, eközben azt is 
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láttatja, ahogy a környezetében tapasztaltak lecsapódnak gondolatai között. Ennél-
fogva olyan témákkal is foglalkozik, amelyek inkább publicista tollára  kívánkoz-
nának. Ezek fölötti töprengése viszont meghaladja a közírás elvárás-horinzontját 
és a stiláris követelményeit, így parázs intenzitású prózává nemesül. Gondolkodá-
sában igyekszik fölfedni azokat a szálakat, amelyek mindent mindennel összefűz-
nek, ezért számos bölcsességként értelmezhető idézetet illeszt szövegébe, a mű 
első fejezetét jószerével megismétlő záró fejezet pedig egy olyan regényszerkezet-
re utal, amely hathatósan mímeli a gondolkodás befejezhetetlenségét, az újra-és 
újragondolás, az örök kételkedés igényét. 

Az idézett Marcus Aurelius továbbgondolásra serkentő megállapításai, 
Szókratész és Platón bölcselete (és számos egyéb idézet) minduntalan arra inti az 
elbeszélőt, hogy a szavak puszta egymásmellé rakosgatása helyett értelemmel fel-
ruházott, mások által  újra- vagy továbbértelmezésre érdemesülő mondatokat al-
kosson,  az üres és „mögöttes" beszéd helyett tartalmasan és egyenesen  fogalmaz-
zon/éljen, így világ- és önmegértési kísérletében (esszéisztikus tudatregényében) 
természetszerűen bukkannak fel egyebek  közt itt a morálfilozófiai gondolatokat 
generáló vallásbölcseleti kérdések. Az önfaggató, a világra rákérdező esszéprózája 
kizárja a  lineáris történetmondás folyamatosságát, a történeteket és azok  elbeszé-
lését viszont nem. „Az idő, ha oly törékeny és pazarló is,  apró történéseiben meg-
fogható"- v éli az író, és e meggyőződését  módszerré téve, az időt megfogó apró 
történések elbeszéléséből  építi fel, mintegy rekonstruál ja regényének önéletrajzi 
vonatkozású  vezérszálát, miközben humorával, iróniájával és öniróniájával meg-
kapó, olvasmányos stílusú szövegeket hoz létre. Önmegismerési  és önmegértési 
(esszé)kísérletei során önmagából megalkotja hasonmását, hogy legmegfelelőbb 
partnere és opponense legyen termékeny vitái során, múltjának rekonstrukciójá-
ban vagy éppen szürreális és fantasztikus álmaiban. 
 

FEKETE J. JÓZSEF 
 
 
 
 
* Megjelent az Irodalmi Jelen 2007 augusztusi számában 
* *  ”A helyszínen egy - a nagyközség lelkes fiataljaiból összeállított  csapat dob-
ból, cintányérral és más ütőhangszerekkel  felszerelten a  legfelsőbb vezetőit di-
csőítő műsorral kedveskedett, a teheneknek és az  akció záró momentumára meg-
hívott aktivistáknak” 
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szek játéka méltó  volt az ünnepi alkalomhoz, és remek előadást nyújtottak, ame-
lyet követően a Capitol halljában fogadás keretében köszöntötték az ünnepeltet. 
Deák Csaba 75 évesen is fiatalos lendülettel dolgozik újabb művein, hiszen csak a 
Koreográfia Intézet professzoraként vonult vissza a múlt évben, de egy zeneszer-
ző, egy alkotó  nem megy nyugdíjba. Kívánjuk, hogy még sokáig maradjon a 
svédországi magyarság egyik  legjelentősebb képviselője! 
                                                                                   
                                                                                                         Móritz László 
 
Megjelent a NYELVÜNK ÉS KULTURÁNK 2007/2 számában 



 
Deák Csaba professzor hetvenöt éves 

 
 
A svéd zenei élet több kiemelkedő szemé-
lyisége, svédországi magyar kortárs zene-
szerzők,  zenészek, barátok és a kortárs 
zene kedvelői töltötték meg március 22-én 
a Capitol termeit, a  Deák Csaba tiszteleté-
re rendezett jubileumi koncert alkalmából. 
Kettős ünnep volt, hiszen a 75. születés-
naphoz 50 év töretlen zenei pálya kapcso-
lódik. Gazdag  életút áll Deák Csaba pro-
fesszor mögött. A Liszt Ferenc Zeneakadé-
mián, majd a Svéd Zeneakadémián végzett 
szerző jelentősen gyarapította műveivel a 
kortárs zenét, különös tekintettel a fúvós  
muzsikára, amelynek területén a legna-
gyobb svéd és nemzetközi sikereket köny-
velhette el. 
Művei megtalálhatók a legrangosabb kiad-
ványokban, számos kiváló svéd és nemzet-

közi  együttesek szólaltatták meg, és tűzik programjukra mind a mai napig darab-
jait. Hogy mennyire számon tartja a zenei világ Deák Csaba műveit, bizonyítja az 
a tény is, hogy idén áprilisban a  Zágrábi Biennálén Saxofon-qvartetjét kiválasz-
tott műként mutatták be. Karrierjének állomásait  hosszan lehetne sorolni a svéd 
Zeneakadémia előadó tanár állásától a Koreográfiai Intézet professzori katedrájá-
ig, közben egy évtizeden át a Svéd Zeneszerző Szövetség titkára is volt. 
Mindig magyarnak vallotta magát annak ellenére, hogy svéd zeneszerzőként tart-
ják nyilván nemzetközileg, és tökéletesen beilleszkedett abba a társadalomba, 
amelyben él és alkot.  Műveiben fellelhetők a szülőhaza zenéjének motívumai, 
olykor még akkor is, ha ez nem volt  tudatos alkotói szándék. A magyar vonatko-
zású műveiben, pl.. a Verbunkban (rézfúvóshatos)  kuruc dalokból vett át magyar 
népi elemeket Megzenésítette Babits Mihály, Balázs Béla  és más magyar költők 
műveit, de legnagyobb, és magyar szempontból leghíresebb műve az  államalapí-
tás l 100. évfordulójára: írt Glória ( szöveg : Veress Zoltán). 
E művet hallottuk felcsendülni a stockholmi Nagytemplomban (koronázási temp-
lom) az  1956-os forradalom évfordulójának szentelt hivatalos ünnepi mise alkal-
mából. 
A jubileumi koncertre irt Trio Jubilee a svéd Állami Koncert és Mai Zene rendelé-
sére készült és mind a mű tartalma, mind előadása osztatlan sikert aratott. A zené-

 
A Magyar Gyermekrajz Világmúzeum  
 
Az ötlettől a megvalósulásig és tovább 
 

2007. július 15-én kiállí-
tással egybekötött kis 
jubileumát ülte Budapes-
ten a Magyar Gyermek-
rajz Világ -múzeuma a 
Magyarok Világszövet-
ségének a Székházában. 
Elöljáróban Patrubány 
Miklós, a Magyarok Vi-
lágszövetségének az el-
nöke szólt. A minden-
honnani magyarok szö-
vetségi vezetője méltatta 
e művészi vállalkozás 
bátorságát, nagyszerű-
ségét és sajátos jellegét, 
nyomatékosítva egyszer-
smind azt a tényt, hogy 
Budapesten a világon az 
elsők között létesült a 
gyermekek kreativitását, 
sajátos vizuális világát 
egységbe foglaló múze-
um, művészeti intéz-
mény.  
A magyar gyermekrajz 
múzeum jelentőségét 
csak növeli az a körül-
mény - közelített az el-

nök a politikum világa felé -, hogy Magyarországon ma olyan kormány regnál, 
amely számára teljességgel közömbös a magyar kultúra helyzete, érdektelen mind 
a magyar múlt értékei, mind a jelen szellemi-művelődési élete iránt, mind pedig 
jövőjét illetően. Idegen tőle minden, ami nemzeti.  
Ez rendkívül rossz ómen. Különösen olyan körülmények között, amikor a min-
dent egynemű szürkévé foncsorozó globalizációs brüsszeli politika óhatatlanul a 
nemzeti kultúrák ellen hat; akkor, amikor magát a nemzeti fölé helyező kozmopo-
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lita liberális szemlélet már puszta létével is a hagyományos és a bevált értékek 
hervadását,  pusztulását vonja maga után. 
 A Világ Magyar Gyermekrajz Múzeuma Kasza Imre Svédországban élő festőmű-
vész kezdeményezésére jött létre. Kasza Imre a kolozsvári Ion Andreescu Képző-
művészeti Főiskola festő-szakán végzett a hetvenes években, Abodi Nagy Béla 
festőművész osztályában. Fiatal alkotóként a szebeni Bruckenthal múzeumba ke-
rült. Muzeológusként ebben a különös hangulatú ódon, jószerével német ajkú vá-
rosban - néhány évtized alatt teljesen elrománosították! - döbbent rá Erdély, e tör-
ténelmi táj igazi valóságára: a három nép századokra visszatekintő együttéléséből 
eredő, különösen gazdag kultúrkincsre, lakóinak sajátságos élet- és világszemléle-
tére, lelki és anyagi gazdagságára. Ott kezdett - eleinte kirótt feladatként, később 
meggyőződéssel, hivatásszerűen - foglalkozni a gyermekekkel, szervezve egy 
eladdig ismeretlen pedagógiai-alkotói szempontokat érvényesítő gyermekrajz is-
kolát. Svédországba kerülve, Kasza Stockholmban megalapította az ország első 
gyermekrajz múzeumát. Ezt követte a hasonló magyar gyermek-intézmény. Buda-
pesten a Magyar Gyermekrajz Világúzeuma számára a Magyarok Világszövetsége 
állandó kiállítás-lehetőséget biztosít a székház Kossuth kerengőjében. A múzeum 
anyagának gondozását a Magyarok Házának mindenkori művészeti igazgatója, dr. 
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több órás éjszakai gyaloglással a bokáig-térdig érő  bácskai sártengeren át, elő-
ször Jugoszláviába menekült, majd öt hónapnyi lágerélet után onnan került Nor-
végiába. Azóta ott él és szívével-lelkével, szavaival-tollával szolgálja, gazdagítja  
a magyar és a skandináv kultúrát. 

Ötven éve él ott; az Isten játékos kedvéből született kőcsipkés partok szomszédjá-
ban, ötven éve muzsikálnak neki hajnalban, alkonyatkor a fjordok. Ötven éve ér-
kezett meg Ibsen,  Grieg, Knur Hamsun, Amundsen földjére, és ötven éve készül 
onnan haza. Haza, mert Sulyok Vince szerint - és igaza van! -, „ott van a haza, 
ahol elillant éveink emlékei rejlenek elő  a rájuk rakódott por rétegei alól ér ahol 
anyánk szavait véljük még hallani egyre, a mindennél  kedvesebb anyanyelvet.” 

Azt a kincset, amelyen nem fog a idő, amelyet nem koptatnak el az egymásba 
kapaszkodott, kegyetlen évek, a durva smirgliként előre-hátra, jobbra-balra sikka-
nó ezer meg ezer  kilométerek, amelyet nem ejt rabul a felejtés csapdája. Amely 
örök. A Ménfőn megtanult  anyanyelvet, amelyen versei születnek. Azok a költe-
mények, azok a vallomások, amelyekből  kiderül: az ötvenhatosok adósának érzi 
magát. Erről így ír: „Befagyott tavak jégpáncélján / Keresztül mintha ők nézné-
nek énrám. / Számról emlékükért szál még ma is /a gyászos ének, / a fekete sza-
vakkal teli érzek.  // A földben porladnak, míg én a fényben / élek azóta. / Így let-
tem, bármeddig is éljek, mindörökre / mindannyiuk adósa, / legyilkolt ötvenhato-
sok adósa. 

Megjegyzem: érdekes, hogy ez a fajta sajátos lelkiismeret-furdalás, az 1944 vége 
óta, így  természetesen a forradalom alatt is már Kölnben élő Csiky Ágnes Mária 
verseiben is megjelenik. Amiatt tépelődik, fáj neki, hogy nem lehet ott a pesti 
utcán, nem harcolhat együtt a  szabadságért, a mindenre elszánt fiatalokkal. 

Kedves egybegyűltek! Néha fáj az idő, néha meg simogat Esténként, vagy a pőre 
virradatkor, arcunk fölé hajolnak a távoli emlékek, s mint az, illatos takaró átme-
legítik a lélek magányban didergő zugait. Szakadozott leltárral jár vissza látogatni 
vagy éppen kísérteni a múlt,  Árnyak nyúlnak utánunk, ahogy ezt Sulyok Vince 
egyik versében írta. Árnyak és emlékek  tűnnek fél a résen át, mikor az idő meg-
reped. Hangok hallatszanak, a sebesültek feledhetetléen sikolya, a halálhörgés, 
amelyet a kegyetlen méltósággal gördülő víz, a hullámok hangja  sem nyom el. 
Amely bennünk zubog, évek, évtizedek óta. Amely Vince egyik versét idézve: /a 
kínlódás ér keserűség  / (arcom ebbe fehéredik bele) / s a harag azok ellen / akik 
benneteket megöltek  / noha ti voltatok az igazak / 

Sulyok Vince egy, az életben maradt igazak közül. Ami róla bizonyos, a jó Isten 
úgy határozott: hűségéért legalább 75 évvel megajándékozza őt. Ezt ünnepeljük 
most, és kívánunk  neki még (legalább annyit, mint amennyit Osló előtt itthon, 
Ménfőn élt. Egy boldog negyedszázadot. A jó Isten áldja még sokáig! 
Ménfőcsanakon, 2007. június 10-én, Sulyok Vince költő tiszteletére elhangzott köszöntők 



1956 nyitotta rá számomra a kaput. 1956 lett tehát sorsom 1956 az én nagyvilágra 
kitárult kapum. 1956 által jutottam olyan helyzetbe, olyan tevékenységben ér 
munkakörhöz,  amely paradox módon azt ú lehetővé tette, hogy hazámból a külvi-
lágba kiszakadva, idegen földön  is a szülőhazámhoz, annak szelleméhez kötődve 
élhessek. 1956 a sorsom!” 
Sulyok Vince életének utóbbi ötven esztendeje hídemberi szolgálatban telt. Híd 
akart és  híd tudott lenni Skandinávia népeinek lenyűgözően gazdag szellemi kul-
túrája és a magyar világ között. Fáradhatatlanul szolgált. Írt. Többek között: egy 
hatalmas történeti opust. Közben  fordított. Antológiákat szerkesztett. Akarva-
akaratlanul: nevelt. Erre talán Pomogáts Béla irodalomtörténész tapintott rá mind-
máig legérzékletesebben: „Az igazi haza az ő számára is a  szellemi haza. történe-
lem... Ennek a szellemi és lelki hazának a része Ménfőcsanak ér Eger, Oslo  és 
Budapest...” 

Mai ünnepi alkalmunk további hozadéka lehet annak kertelés nélküli kimondása 
is, hogy  Sulyok Vince életének példája miként szolgáltat „látleletet” hétköznapi 
önösszeszedési képességünkről. Hiszen puszta jelenlétével, egész élete munkájá-
val erősíti bennünk is a hovatartozás érzését, fokozza a kohézió iránti igényünket, 
de legfőképpen szeretetre nevel és tanít. 

Megköszönve a hosszú tűrésben tanúsított állhatatosságát: azt, hogy teljes mun-
kásságával  a magyar értékek és erények sokasodását szolgálta- itt és most, mie-
lőtt még átlépné a hetvenötödik   „grádicsot", Isten gazdag áldását kérem Sulyok 
Vince életére, családjára és minden  további szolgálattételére. 

 
Gülch Csaba 
 
„Mindannyiuk adósa vagyok” 
 
Kedves ünneplő egybegyűltek! Néha fáj az idő, néha meg simogat. Esténként, 
vagy a pőre virradatkor, arcunk fölé hajolnak a távoli emlékek, s mint az illatos 
takaró átmelegítik a lélek magányban didergő zugait. Szakadozott leltárral jár 
vissza látogatni, vagy éppen kísérteni a múlt. 

Tört szélű fényképek, tintaceruzával íri, suta levél. A messzeségtől elfoszló ének, 
a kopott lóden legbelső zsebébe rejtett megsárgult újságdarab. A gyötrelmes ha-
zátlanság máig  érő, fájdalmas szorítása. Az estharang, a sötét ellen elmorzsolt 
imák, a harmattól csillagos,  mosolygós faluvégi rét, az utcabeliek olykor-olykor 
felidézett névsora, a börtön előtt a véres  imakövek, hervadó virágcsokor a friss 
sírokon: ez mind-mind történelem! 

És Sulyok Vince, József Attilához hasonlatosan, a talpig nehéz hűség költője, eb-
ben a  történelemben, ebben a látszólag soha el nem kezdődött, soha vége nincs 
történetben az  egyik főszereplő. Egy a százezrek közül, aki a „szent őrület”, a „
szent megszállottság” napjai  után ún.-a kelt. A kíméletlen megtorlás, az egyénre 

Medvigy Endre neves irodalomkutató látja el. A Világ Magyar Gyermekrajz Mú-
zeumának célja, hogy rajzolásra való késztetéssel, a rajzok befogadásával, a kis 
alkotók művészi hajlamainak ápolásával az alapító művész és segítő társai a gyer-
mekek magyarságtudatát gyarapítsa és ápolja. A Világ Magyar Gyermekrajz Mú-
zeuma internetes honlapon közzé teszi a kiállított alkotásokat, és együttműködés-
re törekszik a magyar nyelvű gyermeklapokkal, iskolásokkal és szülői közössé-
gekkel. A Kolozsváron megjelenő gyermeklap, a Napsugár jelen lévő főszerkesz-
tője, Zsigmond Emese együttműködéséről biztosította Kasza Imre festőművészt. 
A lap hasábjain készséggel közlik a kis alkotók munkáit, honlapjukon szintén he-
lyet biztosítanak számukra.  
Elvarázsolt, csodás világ a gyermekeké. Álomvilág és tudatos jelenlét. A gyer-
mek világa makulátlanul őszinte, a legkevésbé sem manipulált, eszmény és való-
ság örömhozó egysége. A kisgyermekek rajzaikon képi megfogalmazásban kül-
dik lélegzetelállító expresszivitású üzeneteiket felénk. Ezeket az értékeket a Ma-
gyar Gyermekrajz Világmúzeuma rendeltetéséből adódóan megőrzi a kései utó-
doknak is, azzal a megszívlelendő céllal, hogy mindennapi hajszáinkban, tüleke-
déseinkben mindig és mindenhol lelki szemeink előtt lebegjen a kicsinyek őszin-
tesége, akik alkotásaikkal csakúgy, mint létükkel „aranykaput” nyitnak a felnőt-
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teknek egy harmonikusabb világra. A gyermek a maga őszinteségével és romlat-
lanságával  örök példakép kell, hogy legyen számunkra - fejezte be fejtegetéseit 
Kasza Imre festőművész, alapító elnök. A Magyar Gyermekrajz Világmúzeum 
nyitott intézmény: mindig szeretettel várja az újabb és újabb kis alkotók jelentke-
zését. A múzeum a következő honlapokon érhető el:  
http://www.vmgym.hu  
http://home.swipnet.se/goldfish/ 

       Aniszi Kálmán 
   

 

2640                                             Megjegyzések Barabás Zoltán 
 
Hídemberi szolgálatban 
Megmaradni embernek, magyarnak, léleknek - alkalmas és alkalmatlan időben. E 
súlyos  parancs mértéke alatt tette próbára a Teremtő Sulyok Vincét, akit legendás 
szerénysége talán  még a mai ünnepen is visszatart a vallomástételtől: Uram, ki-
álltam a próbát. Viszont helyette  mi kell kimondjuk: neki Pál sorsa jutott a hosz-
szú tűrésben és a kitaszítottságban; hűséggel  végzett szolgálata, imígyen kikere-
kedett életműve pedig evidencia. 

Sulyok Vince hangosan is végiggondolható sorsa engem, erdélyi embert, minde-
nekelőtt  Szenci Molnár Albert és/vagy Misztótfalusi Kis Miklós sorsára, szilárd 
küldetéstudatukra,  továbbá az igaz magyarnak született ember megingathatatlan-
ságára emlékeztet. Ám a további  vonatkozások sem lehetnek érdektelenek. Egy-
részt a békeidőben fürdőző, fejlődő Nyugat-Európa kapcsán, másrészt a hazagon-
dolás művészetének okán. 

Az előbb megidézett két erdélyi nagysághoz hasonlatosan mindkettőből kijutott 
Sulyok  Vincének. Csakhogy... egészen más „alapon". Az Ő indulása egyben me-
nekülés, önként  vállalt száműzetés volt. Midőn a reménység angyala átszállt Ma-
gyarország felett, ott és akkor  az egri élvonal jelenti számára a küldetést. Igen: 
hiteles ötvenhatosként élte meg az Európa  őszinte csodálatát is kiváltó magyar 
forradalom és szabadságharc eseményeit, majd az ezt  követő vörös terror ször-
nyűségeit. 

„Mikor már ésszerűbbet nem tehettem. /gyalog és vonatokra kapaszkodva/ a for-
radalmas fél  országon át / óvó házba hazamenekedtem.” -olvashatjuk az 1956. 
november 20-án született  Fekete napok című versében. A „consummatum est” 
ménfőcsanaki hangulatát döbbenetes  erővel tárja elénk az utolsó strófa négy so-
ra: „Napok születnek megfúló napokra. / Magamat  marva mérem én az udvart l a 
konyhától a füstölgő ganéig l s szétpattog a jég a lábam alatt darabokra." 

Öt év urán címmel, 19G1 szeptember 27-én immár Oslóban írja megrázó önvallo-
mással  felérő nagy versét. Ennek sommás záró része önmagáért beszél: „Megéri-
e az igazság a máglyát?/ Nem felel aki belehalt/ öt éve rothad már a föld alatt / s 
nem felel aki túlélte a bajt / csak  ácsorog a változó időben / s évei mint az apró-
pénz széthullanak.” 

A tavalyi, sorrendben harmadik Partiumi Írótábor az, 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc  
eseményeinek, illetve irodalmának szentelte teljes időkeretét. A meghívott hiteles  
'56-os magyar írók névsorában ismét ott szerepelt Sulyok Vince neve is. Ám is-
mét közbeszólt  a sors, helyette egy férfiasan őszinte, tárgyilagos dolgozat érke-
zett Nagyváradra. „...Ahogyan  az életem alakult, ahogyan ma is élek, végső soron 
mind-mind 1956 októberének köszönhetem: eszméinek, szellemének, a vele kap-
csolatos, élményeknek. S bár bizonyos fokig áttételesen, de még a  nagyvilágra is 


