
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

IGNÁCZ 'RÓZSÁVAL
- Ebben az Irinyi József utcai lakás

ban 1949 óta lakom. Mikor ideköltöz
tem, még romos volt a Boraros téri
híd. Házunk magányosan állt a tarac
kot, dudvát termő lágymányosi réten.
Latyakos részeit akkoriban töltöttük fel
az ostrom törmelékeivel, 'a város sze
metével, gyakran társadalmi munkával.
Szemközt velünk kecskefarm, odább he
venyészett ólban néhány malac, az ól
mellett zöldre fakult, fekete szalonka
bátot viselő alkalmi kondás. Ha ab
lakot nyitottunk, a szeméttelepre szórt
fertőtlenítőszer szaga vágott orrba ben
nünket. De a legyek légtölt nem irtot
ta l Azok fellegrajként özönlöttek sze
münkbe, szánkba, és milyen előszere

tettel szállták vmeg a kéziratpapírokat!
Ritkán nyitottunk ablakot. A szél a sé
rült ablak résein amúgy is be-bezú
gott; Dunáról fúj erre a széil. ..

Kinézünk az ablakon. Előttünk a la
kónegyed óriásházai törnek a magas
ba. Parkok, fásított, kis alkalmi terek
ölelik körül az épületgigászok egy-egy
csoportját. A sarkon benzinál~omás;

lángnyelvét öltögető farkas a cégtábla.

- Ebbena lakásban már kezdettől

fogva volt saját, kényelmes íróaszta
lom. Tüzelőnk nem míndíg, 49 és 53
között nemritkán ennivalónk is alig. Itt
eleinte leginkább a konyhaasztalon ír
tam. Özönvíz előttről maradt kopott ir
habundámban, kezem dörzsölgetve.
-Gyermekem, férjem odavolt az iskolá
ban, munkahelyen. A gázóra nem .mű-

. ködött. A kissé lyukas sütő az előbbi

hónapok hozzávetőleges áráért árasztot
ta enyhén bűzös melegét, Valaki meg
verte az ajtót. Azt hittem, a kerületi
népnevelő jön aláírást gyűjteni; ő szok
ta ilyen erőteljesen zörgetni -az ajtót.
De nem! Sinka István jött, kezében
szatyor, benne fél kiló kenyér és egy
füzet. A füzetben jellegzetesen szép írá
sával rótt sorok, - Olvasd már fel 
köszöntött -, most írtam. Tőled akar
nám visszahallani. - Félretoltam a ma
gamét, ott helyben, a konyhában olvas
tam az övét, mert (mint mondta is)
minden, a versére vonatkozó értékelés
vagy vélemény helyett szívesebben fo
gadta el egy-egy "visszahallott" írása
bírálatául, ahogyan azt én hangsúlyoz
-tam.

Hellyel kínál. Furcsa szobe ez: inkább
átmeneti szállásnak, hevenyészett mun
kahelynek nézem, mint családi fészek
nek, melegedőnek. Nélkülözi a harmó
niát. Ezért olyan stílustalan, eklekti
kus. A férfi hiányzik innen, az öSsze'taT
tó, a rendszerező, ai asszonyt ölelő.

Két házassága bom!ott fel. Égyetlen fia
Amerikában él, neves tudós és költő.

- Fiatalasszony koromban, míkor' kis
családommal, s hogy ne legyen any
nyira kicsiny, még két nevelt leány
ka társaságában; öt éven át .családi
otthonban éltem, sok mindenem volt, csak
éppen munkahelyem nem akadt. Ebből

az öt évből kettőt ágyban, kórházban,
szanatóriumokban töltöttem, egy eszten
dőt pedig külföldi tanulmányutakon. Ha
idehaza lehettem. többnyire egy, a Ba
laton partján bérelt házikó kertjében
-dolgoztam, .rozoga kerti asztalon, akár
a tűző napon is, kora délután, mialatt
a nyaralök csöndben pihentek, vagy
ebéd utáni zsongultságukban halkabban
löcsbölték a tó vizét. Ez a déli parton
volt; ahol mindíg fúj az északi szél.
Bekötött füzetbe írtam, hogy a légáram
lattal bírjak; otromba parti kövek nyom
tatták le kiteregetett forrásmunkái
mat . . . Balatonmenti munkalehetősé

gem emlékei sem a Iegderűsebbek,

19nácz Rózsa csaknem mindig "szél
ben" alkotott, legtöbbször "ellenszélben".
De nem volt soha törékeny balatoni
nád. Nem hajolt könnyen semerre sem.
Kitartott a maga erejéből. Vom benne
elég a késői szüfrazsettek makacsságá
ból, a jogait és terrenumát elszántan
védő irodalmi kékharisnyából, aki tisz
teletet parancsol és múvekkel próbál.
bizonyítani.

- Azt a régi irodalmi szokványt,
hogy az első regény úgynevezett "énre~

gény", nem tudatosan, de szinte tör
vényszerűen kerültem el. Nyomban egy ,
csapat emberről írtam, egy rétegről, egy
korosztályról: élményanyagomból fo-·
Iyóan a régi, a királyl Romániában ki- _
sebbségí sorsban élő magyar diákokról
(Anyanyelve magyar). A 30-as évek er
délyi szabadúszóínak, értelmiségi pályá
ról leszorult iparosoknak meg az anya..
nyelvi kultúrát civilizálatlan körülrné
nyek között is fenntartá magyar ván-

. dorszínészek tragíkomédíájáról (Réz-
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péne), <majd egy egész, magyarul be
szélő, idegen nyelvtengerbe szakadt
népcsoportról. a csángókról (Született
Moldovában):

Ne beszéljünk most az 1945 és 48 kö
zött megjelent könyveimről, azt se rész
letezzük, hogy' 1948 és 56 között míért
nem publíkálhattam, Nem egyedülálló
az én esetem. Ez idő tájt inkább mű

fordítással foglalkoztam, különösen ro
mánból fordítottam sokat, egy polcnyit
töltenek meg románműfordításaim.

(Fordítottam franciából, angolból is, fő

képpen néprajzi munkákat, lévén a
néprajz "második szakmám"; "népraj
zul" úgylehet. a legtöbb nyelven tudok.)
Most már az 1957 óta megjelent köny
veim is kitesznek egy polcnyit. Azt hi
szem, ezek közül a. legértékesebb a
Prospero szigetén című színészeti esz
sze-kötetem, a Titánia ébredés,e című

regény és az Ugyancsak erdélyi tárgyú
munkám, a Torockói gyász, amelyről je
lentékeny folyóirataink is elismerő bí
rálatot írtak. Legközépszerűbb írásom
nak a Róza leányasszonyt tartom.
Mondjam-é, hogy jellemzően az egyik
legolvasottabb, legnépszerűbb? Pedig én
ebben nemcsak egy érdekes színésznő

életét akartam bemutatni, hanem a ma
gyar színjátszás nem idegen, nem más
népektől majmolt, nagyon is hazai ih
Ietésű keletkezését szeréttem volna áb
rázolni, bizonyítaní.

"A BELYEGEK"

- Sok' kedves írásomat alig vette
észre a kritíka, de a leggyengébb ---.., s
persze megint a legkeresettebb - köny
vem kapta a legtöbb lesújtó bírálatot,
éppen nyolcan "vágták le" . Az egyik
kiváló kri.tikus tollából arról értesülhet
tem, hogy "világnézet nélküli" író va
gyok, "nacionalista" és "dzsentrofil"., Mit
tudjak tenni, én Uram és én Istenem?
Gondoljam azt, hogy logikátlan egy na
clonalistát világnézet nélkülinek tarta
ni, vagy örvendezzem, hogyesetemben
a nacionalizmus nem feltétlenül világ
nézet? .Még XIX. századbeli értelem
ben sem voltam nacionalista soha, s
mióta ezt a fogalmat a nácizmus el
gyalázta, minden Idegszálarn borzongott
e kifejezés hallatán.

Több mint negyedszázada már annak,
hogy sok-sok közéleti és magánjellegű

rneaculpázás hangzott el és látott nyom
dafestéket. Sokszor őszinte is, becsüle
tes, néha hamis: soha el nem követett
bűnök vállalása. Gyakran céltudatos: a
múltbeli bűnök elkövetésének megval-
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lásával új előnyök szerzésére irányuló,
Régen volt. Miért emlegetem mégis?'
Mert engem is szólongattak egyszer-két
szer. Nem a felszabadulás utáni időben

(az Irók-újságírók igazoló bizottsága gra
tulációk közepette hárított el felőlem

minden gyanút), hanem inkább 1958-ban.
Még Bölöni György is - szegről-végről
szílágyságí atyafirn - egy összejövete
len felszólított, hogy "vallja be naciona
lista hibáit". Akkor nem éreztem a fel
szólítást indokoltnak, sem a helyet, sem
az alkalmat nem tartottam méltányos
nak ilyen vallomásra. Nyilvános mea
culpázás helyett csak magamban elmél
kedtem azon, hányan akarják megval
latni a mások vétkeit.

Való igaz, hogy ezt a szót, "fajtánk",
gyakran leírtam, különösen régebbi mű

veimben (leginkább Ady és Szabó De
zső hatására), Mikor gyermekkoromban
a más nemzetiségű gyermekek azzal sér
tegettek, hogy "hitvány, büdös, jöttment
barigyen stb. magyar", akkor önmagunk
kal, magyarokkal, magunkat védő, ja
vítani vágyó végtelen szerelembe estem.
Ha nem ordították volna rám, hogy
magyar vagyok, eszembe se jutott vol
na. Családi körben az embert kereszt
nevén szokták szólongatní, nem a nem
zetisége szerint. Azt hiszem, az én na
cionalizmusom csak annyira bűn, mint
az a lázas betegség, ami a belénk oltott
bacilus - ez esetben a más nemzeti
ségbeliek nem is pusztán nacionalizmu
sa, hanem inkább sovínízmusa - ha
tására mint védekező ellenhatás, rnint
lázas ellenbetegség fejlődik ki. Túl le
het élni és ki lehet lábolni belőle. (Van,
Volt, aki belepusztult.) Én Isten nevében
már kiláboltam belőle. Belátom hibá
mat: jobban szerettem a velem egy
anyanyelvet beszélő, rokontőröl fakadt,
hasonló életérzésű embereket, felfelét és
lefelét nem ismerve, az osztálytalanság
mégis egyazon nemzetbeli otthonosságá
ra vágyva, mint a másnyelvű, más szo
kású, más életvitelű idegeneket. Ez a
hibám azonban közéleti bűnné sohasem
nőtt. És hogy e kitárulkozásnak véget
vessek, még annyit mondanék: az, hogy
Isten előtt, az Ö mértéke szerint bű
nösnek valljuk-e magunkat a megbocsá
tó kegyelem reményében, az csak hi
tünk adományozójának lehet a nyilván
való titka. Hiszen isteni mértékkel mér
ve bűn, talán éppen "nacionalista bűn'"
az is, hogy az ember a maga szülte
nemzette sarjadékát, saját gyermekét
[obban szeretí, mint - a szomszédasz
szonyét.

írtam én dzsentrikről jót is, rosszat is.
De nem éreztem magamra nézve köte-



ilezőnek, hogy minden dzsentrit utál
jak és feketére mázolva ábrázolj ak.
Akadt közöttük tisztességes ember is.
Akadt az én végtelenűl népes rokonsá
gomban is, mely a maga csodálatos ki
terjedésében minden rendű, és rangú
-embert felmutat: csizmadia, péksegéd,
püspök, tanár, földműves, esperes, ne
mezkalap kalló (ez a kedvenc ősöm,

úgy hívták, hogy: nemes csíkcsicsói Ig
nácz Abrahám). De miért ne lett volna
borvizes szekérrel fuvarozó rokonunk,
továbbá kútásó mester, kántor, színházi
jegyszedőnő, táblabíró, sőt még egy bá
rócska is, Isten ne vegye bűnéül neki
(egy 1831-ben hozzánk menekült lengyel
gróf is belevélekedett a családba; erről

írok regényt, már egy éve dolgozom rajta),
ám a sor szinte végtelen: első szakácsné
egy volt magyar míníszterelnöknél, ha
rangöntő, bányász Kalánbányán stb., stb.
Egyik nagyapámnak tizenegy, a másik
nak tizenhárom gyermeke lévén, most
veszem észre, hogy felmenőágonegy szál
hivatásos .katona rokonomról sem tudok,
sorozott az volt elég. Az első világhá
borúban tizenegy, a másodikban öt ve
szett oda. A kiterjedt familia ármális
nemeslevelét családunk letört ágán gő

gösen feszítő csizmadia rokonunk őrizte:

pénzért vette az akkor már koldussze
gény apai nagyapámtól. ott volt ki
akasztva a háromlábú csizmadiaszék fe
lett a falon. S az is csak afféle, a múlt
ra minden áron nyelvet öltögető csú
folkodás, hogy kutyabőrböl lett volna.
Tisztességes ember sohasem ölte meg
ilyen célra a kutyáját, Bárányirha volt
az. Néztem is, fogtam is, meg is sza
goltam: büdös, avas szaga volt és fi
nom, puha tapintása.

A világnézet nélküliség vádja egy kis
sé meghökkentett. Mert nem azt írta
bírálóm, hogy ennek vagy annak a
világnézetnek híjával vagyok, hanem
hogy egyáltalán nincs világnézetem. Ho
gyan is volna egy saíátos, külön, egyéni,
akár az .egész emberiségre kiárasztható,
hatni tudó világnézetem? Olyas, gondo
lom, legfennebb ha egy Goethének, egy
Voltaire-nek, egy Tolsztojnak lehetett,
hogy a szakma klasszikus szeritjeinél
maradjak. Vagy talán politikai állásfog
lalásom nem derül ki a napnál is vilá
gosabban az utóbbi évtizedben megje
lent írásaimból ? Mikor ilyen nagy sza
vakkal dobálóznak, világnézet így, világ
nézet úgy, szeretném egykori otthonom
oly gyakori vendéget, kedves baráto
mat, szerkesztőségí kollégámat, Hunyady
Sándort jó emlékezetében föltámasztani,
hívni, kérni: segítsen, súgjon, mit kell,
mít illik ilyenkor mondani. Sándor sze-

retett súgni. Mesterlövő volt a közhellyé
koptatott szavak lepuffantásában. Most
mit is mondana erre? Körülbelül ezt:
világnézetét kérik számon? Hát ne le
gyen nélküle. Nézze a világot még töb
bet, még tovább. Utazzon sokat, sokfelé,
több világot látni,. noha maga ezt úgy
írja: utazzék, amilyen makacs, kemény
székely asszony, még ezekhez a peckes,
ikes igékhez való ragaszkodásában is az.
Az a halaszthatatlan mehetnék, az is
székely örökség lehet magában. Kitől

örökölte? Csoma Sándor földijétől meg
a zágoni Kelementől nehezen. Azok
örökre elmentek hazulról. Maga meg
haza-hazatérős. Kis fel-feldobott kő ...
Maga sok nyelven gagyog, és olyanféle,
akinek körbe kell járnia, néznie a he
lyeket. Dehogy a világot! Mi a világ?
Az egész világegyetem? Van olyan tá
vollátás is, amelyikkel az egészen közeli
csak messzeségekből mérhető. Aztán, ha
eleget nézett és végtére itthon megült,
amilyen jó az a gyenge-rossz szeme,
meglátja azt, ami idehaza van. A maga
belső világában ...

Bármilyen hihetetlen is, mondott ilye
neket nekem Hunyady. egyszer akkor,
amikor Moldovából megjöttem. És hoz
zátette: - Tudja, én azért jöttem ha
za Amerikából 41-ben, mert ott nem
volt kivel beszélgetni ...

ARANYOSAN ELNI

Egy szegény pásztoremberről szóló ver
sében, melyet valamikor sokat szavalt,
így énekel a költő, Sinka István:

Néha, mikor elmosta a kedvét
a csendes, őrlő élet,
mosolya eltúnt,
fellázadt,
indulata hömpölygött
mint az árvíz, de meg-
mérte magát, hova fordulni nem volt
s így Bihar csendjibe lassan elsüllyedt.

Önmagunkat felmérni - ehhez nem ke
vés erő kell. Tudni megmérettetni - a
legnemesebb igény és a legteljesebb ön
ismeret. Számolni lehetőségeinkkel, ké
pességünk határaival -. vajon egy nő,

egy asszony-író képes-e rá egész életé
ben? Véglwzviszi-e vaskövetkezetesség
gel minduntalan?

- Nem szerettem volna elsüllyedni, be
lehalni a magam meg nem mondásá
nak némaságába. És volt-e, volna-e,
van-e hová fordulni, ahol a pontos,
a' hű mértéktartás arányos életvitelhez
segíthet?
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Valamikor Erdély-szerte híres gye
rekszínész voltam. Nagynevű tanáraim,
Odry Arpád; Gál Gyula, Hevesi Sán
dor, Horváth Jenő felnőtt koromban is
tehetségesnék tartottak, mégsem vált
igazán sikeres színésznő belőlem. A
szegedi, az Alapi Nándor-féle kamara
színtársulat, majd 1939.-ig a Nemzeti
Színház tagja voltam, de csak botorkál
tam a színpadon, igazi helyemet nem
leltem. De találtam helyette mást ... Tíz
éven át a rádióban és szerte az ország
száz meg száz előadótermében versmon
dó lettem, a népverseknek, balladáknak
egyik, alighanem legelső pódiumra ví
vője. Olyasmit műveltem, amit ma ki
váló utódom, Jancsó Adrienne egész lé
lekkel előadóművészetének élve, teljes
sikerre vitt. Legszebb elégtétele életem
előadói szakaszának, hogy az, amivel én
próbálkoztam, nem volt hiábavaló, hi
szen Adrtenne más veretű, de rokon
hajtású művészetében kiteljesült. Csak
Tamási Aron ne-m bocsájtotta meg ne
kem egészen soha, hogy éppen akkor
hagytam ott a színpadot, amikor az ő

műveit - ha nem isa legadekvátabb
interpretálásban - végre játszani kezd
ték színpadjainkon. Legelső egyfelvoná
sos színdarabját, a Görgeteget éppen
számomra írta volt. (Ebben lépett fel
először Pesten a kitűnő Bihari József.)
Mi mutattuk be az Alapi-féle kamara
színház színpadán. Olyan fergeteges si
kerrel játszhattuk - két alkalommal -,
hogy az 1932-es, kétkulacsos színházpolí
tíka majdnem mindnyájunkat elsöpört
a föld színéről. De hogy ez hogyan is
történt pontosan, azt részletesen inkább
megírom talán egyszer ...

Van e-gy vastag könyvem. Ez afféle
míntakönyv volt valamikor. Teleragaszt
va háború előtti, alatti hírlapi és. folyó
íratí kritikákkal. Nem magam gyűj

töttem. Úgy jutottam hozzá, hogy' 1944
nyarán hamis papírokkal nálam bújt
egy fiatalasszony, bizonyos B. Klári,
aki mint büszke és bátor teremtés, tit
kárnősködéssel akarta meghálálni ' a
'menedéket, Szabad perceiben, amikor az
illegalitásban éppen nem a Béke Párt
háborúellenes falragaszainak felragasz
tásával foglalkozott, a rólam szóló cik
keket vágta ki és ragasztotta bele ebbe
a könyvbe. Itt őrzöm a Várkonyi Nán
dor-féle Irodalomtörténet rólam szóló
sorait és Benedek Marcell cikkeit. Kri
tikusaimtól sajnos nem tanultam eleget.
Annál többet két nagy író-Iektoromtól,
Benede-k Marcelltól és főként Laczkó
Gézától.' Laczkónak lila tintával írt hosz
szú, részletes lektori jelentését. akkor
féligkész könyvemről.a Moldováról, leg-
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drágább emlékeim között tartom nyil
ván. Tudta, és volt nevelői szíve be
leírni, hogy mi a jó, miből lehet jó
ezen. és ezen az oldalon. "Igy tovább"
- írta. Munka közben velem dolgozott;
segített. Nem egy elkészűlt munkáról
írta meg, hogyan kellett volna megírni, s
mi abban a már kijavíthátatlan. Egy
ízben Vojtina ars poeticáját szabadon
idézve, azt írta egy rólam szóló lek
torí jelentésében, hozzám adresszálva:
"Ne tűzzön annyi eszmei feladatot ma
ga elé. Meséljen bátran, szélesen. Sőt,

hazudjon, asszonyom, teheti, hiszen ön
költő." .
Első fe1fedezőm, Istenem, hányszor el

kérkedtem már vele, restellem -ís is
mételni: "irodalmi apám" Benedek
Elek volt. O tizennégyéves koromban
Dsida Jenővel egyszerre fedezte föl
a "kis Ignáczot", s nyomban gyermek
újságja munkatársául fogadott. A Be
nedek Marcell szerkesztette irodalmi
lexikon azt mondja rólam, hogy írá
saim "tragikus életszemléletről" valla
nak. Kárpáthy Aurél, Schöpflín Aladár,
Rhédey Tivadar, Hegedüs Lóránd, Hu
nyady Sándor, Papp Jenő és mások
buzdító, néha éppen meg felsőfokú mél
tatásókkal kényeztettek el. A 30-as évek
Népszavaja mindíg pozitívan értékelte
könyveimet. A borotvaélesen fogalmazó
Illés Endre néhány kritíkáját is szíve
sen őrzöm, Különösen kedves nekem
az Új Időkben megjelent, fenntartás
nélkül dicsérő kritikája egy nagyot bu
kott színdarabomról, és az ő fenntar
tással buzdító, óvatos cikke a Nyugat
ban - akkor legsikeresebb könyvemről.

Ortutay Gyula írása a Családi monda
körről ugyancsak szívem szerinti. A
Magyar Csillagban megjelent ismerte
tésében azt írja erről akarcolatokból,.
útleírásból, anekdotákból álló könyvem
ről, hogy benne van "a teljes magyar
karakterológia".

Az én nemzedékemben szerte a vi
lágon milliók vannak, akik olyan föld
darabon születtek, amely életük során,
elején vagy derekán, gazdát, rendszert
cserélt. Régebbi leigázóitól felszabadult,
vagy idegenek uralkodása alá került.
Akaratán, .szándékán, lehetőségein kívül.
Parányi jellemző példa erre a gyer
mekkorom. Az Osztrák-Magyar Monar
chia országában, Erdélyben születtem.
Negyedik. elemiben, 1918-ban Fogarasorr
"hazánk földrajzát" még úgy tanultuk,
hogy: "Fővárosa Budapest ... a IV. ke
rület a Belváros (akkor még az volt),
ott van felállítva Petőfi Sándor szob
ra ..." Itt tartottunk, mikor akkor még
számomra ismeretlen nyelvet beszélő



urak jöttek be az osztályba, a térké
pet leakasztották és magukkal vitték.
Két hétig nem tanultunk földrajzot. Két
hét múlva új térképet kaptunk. És azt
tanultuk, hogy "hazánk Nagy-Románia,
fővárosa Bukarest, Bucur csobán alapí
totta ..." Úgy hiszem, egy sereg akkori
9-10 éves gy:erekben ez még nem oko
zott nagy meglepetést, de mindig vol
tak 9-10 évesek, akik már gondolkoztak
s megdöbbenhettek azon, hogyan cserél
tünk két hét alatt hazát. Míndig remél
tem, hogy mégsem lesz igaza Móricz Zsig
mondnak abban, hogy "az író temati
káját, egész működésének irányát a
húszéves koráig átélt élmények szabják
meg". Azóta egyfolytában kérdezgetern
magamtól: miért nem lehet túljutni a
gyerekkor élményein ? Miért nem lehet
újabb alapvető élményeket szerezni?
Örökké magunkon viseljük a [elt i szü
lőföldünk, gyerekkorunk társadalmának,
osztályának, nemzetiségünk akkori hely
zetének hatását?

VILAGGAMENNI

Vállalja a nő-sorsot. Vallja, hogy más
képpen tud beszélni a világról, mint
egy férfi. Azok közül való, akiben meq
van az önös érdektől, a karriertől füg
getlen, elvonatkozt,atott figyelem a szel
lem dolgai és értékei iránt. Nem szé
gyelli, hogy a napi pletyka éppúgy ér
dekli, mint egy lélegzetállító tudományos
felfedezés vagy technikai bravúr. A fi
zikai örömök éppúgy hozzátartoznak a.z
életéhez, mint a lelki finomság, köny
nyedség, légies élvezet. Lehet zsémbes,
szekánt, de lehet nyugodt, n,ús, árnyat
adó is, mint a liget. Ilyen összetett a
képe. S a szemlélő néha úgy érzi, me-'
nekülni szereine ebből a férfiakra sza
bott világból. Menekülni: férfivá válni
valahogyan, vagy sohasem szem előtt

lenni, menni, menni •.•

- Szeretek máshol élni. Vílággá men
ni. Lehetőleg más útvonalon hazatérni,
mint amelyiken útra keltem. Még ma is
sajog az a tizenhét esztendő, amikor
nem utazhattam. 'Már nem ifjan, 1966
ban Kelet-Afrikába is eljutottam, köny
vet is írtam erről az utamról (Zebra
dob híradó), de még sohasem voltam
egyik Németországban sem, Európából
csak négy országot ismerek, fogalmam
sincs Azsiáról, Ausztráliáról, de minek
sorolnám, hiszen még Bécset sem isme
rem, csak átutaztam rajta. Nőnemű tu
lajdonságaim feletti megelégedettsége
met látva, barátaim nemegyszer sze
memre lobbantották már, hogy világ-

. kujtorgó természetem, örökös mehetné-

kem sem noies, Altalában ugyebár fér
fiak szoktak világjárók lenni, kalandoz
va nagy utakra kelni? De manapság t
Mikor Tyereskova űrpilótanő körbe re
pülí a földet, és a nem 'tudom hir
telen milyen nevű amerikai etnologa
expedíciót vezet az Amazonas őserdeibet

És "régen" vajon nem csavarogták-e be
a világot, igaz, hogy ők csápatostól 
a. cigányasszonyok? 1969-ben Argentí
nában találköztam egy csapat odakeve
vedett, egykor éppen ..magyarországí vcí
gánycsaláddal. Öket még az alcsuti Jó,..
zsef főherceg, "a cigányság nagy barát
ja" ajánlotta a befogadó államnak a
múlt században. Azóta is ott élnek, nem
is rossz módban, s maguk' között 
magyarul beszélnek.

Honvágyás vagyok különben. Honvá
gyam tárgya kisgyerek-korom Erdélye;.
a múlt, apám, anyám, a családi együt
tes feledhetetlen. A hazát cserélt em
ber .módján, itt sokáig csak itthon vol
tam ... 1928-ban kerültem Pestre, apám
halála után édesanyámmal. Apám ha
láláig odahaza dolgozott, mint reformá
tus pap, kisebbségi, magyar pártí or
szággyűlési <képviselő, iskolaállító, ár
vaházalapító közéleti ember. Az otthon
az odaát volt. Aztán a. nagy sóvárgás
ban, hogy hol is vagyok hát igazi ha
zámban, kiterjedt a haza fogalma. Va
lahogy úgy, hogy mindenütt, ahol ma
gyarok élnek, odatartozom. Idehaza,
csángó-Moldovában, székely-Bukovina
ban, a "debreceni" Clevelandban, a
fairfieIdi Bákóczí-avenue-n, vagy akár
Argentína Gran Chaco tartományában,
az első világháború után odavándorolt,
letelepedett földműves magyárok között,.
ahol két éve jártam és akikről útiköny
vemben (Argentína viharszünetben) be
számoltam. Nehéz volt megállanom. hogy
miközben ennek a távoli világresznek
ismertetését végzem, ne szóljak az:
ott élő magyarokról is, s mikor egy
messzí. világ arányaít, [ellegét mérern,
ne itthoni magunkra is lássak és mu
tassak rá.

KI VAGYOK?

- Komoly, súlyos, "ugrani" már nem
tudó, nehézkes (néha még ifjontit után
zóan megfontolatlan) vénember vagyok;
Asszonynak asszony, de ez a szó, öreg
ség, bármelyik rokonértelmű jelzőjével
párosítva: csúf. Vénasszony? Nem. Vén
ember, az kellemesebb. Nememmel
egyébként mindig meg voltam elégedve.
Szerettem, hogy az erősebb, a többet bí
ró, több bajt elviselő, általában hosz
szabb életű, múlt idők emlékeire hí
vebben emlékező a nő. A iníndennemű
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-szellémi munkára, alkotásra is alkal
mas, a küllemében szebb, az embert
világra hozó, a receptív, a befogadás
ra tárt lelkű, szóval, mit cífrázzam,
szerettem a!l:t, hogy a hímnemnél fel
sőbbrendű nőnemhez tartozhatom. Az
öreg nők, még a módosak is s a ma
gukat gonddal ápolók is, csúnyábbakká
válnak vénségükre. mínt a velük' ponto
san egykorú férfiak. Hogy ez miért van
így, s törvényszerű-e, számomra érde
kesebb volna megfejteni, mint az írás
titkát, a tehetség jövetelét.

Ma már sokat emlékezem. Ezt sze
retem a legjobban passzióim közül. Em
lékezni arra, hogy már nem rövid éle
temben mi volt, a szép. Azt hiszem, az

'volt .a legszebb, ahogy édesanyám négy-

éves koromban kivett az ágyból, ahol
három hónapig betegen feküdtem, az
ölében az ablakhoz vitt s mutatta, mi
lyen gyönyörű a kert. Ő tanított meg
rá, hogy mia szép. Azután tanulni
szeretek a legjobban. Csak addig szerét
nék élni, amíg valami egészen újat s
eladdig nem ismertet tanulással elsalá
títhatok. Úgy találom. hogy mindmáig
keveset tanultam. Azt a tizenhat esz-.
tendei iskolázást túl könnyűszerrel-vé
geztem el, nem elég alapos küzdelem
mel. Amit tudok, nagyobbrészt .mintegy
készen kaptam. Környezetemtől, csalá
domtól, társadalmunktól. Igen, mindent
úgy kaptam ingyen, ajándékba.

HEGYI BÉLA

Pilinushy János

"URBI ET ORBI" A TESTI SZENVEDÉSRŐL
Színmű egy felvonásban

,SZEREPLŰK:

Fehér' pápa
Fekete pápa
Kardinális
Apáca
.Különböző hangok a tömegből

,(A Vatikánnak a Szentpéter-térre nyí
ló ablaka. A befüggönyözött ablak mö
gött oldalvást, szemközt egymással
két pápai trón. Az egyik fekete, ben
ne fehér ruhában az agonizáló pápa,
szemközt vele a fehér trónban, fekete
ruhába öltözve a következő, eljöve"l-dő

pápa ül.)

Fehér pápa: Bocsásson meg Főtisztelen

dőséged, de nem látom a vonásait.
Ha nem tévedek, On lesz az utó
dom.

Fekete pápa: Bármilyen szomorú is,
amit mondasz. Így van.

Fehér pápa: Különös elnézni, mint tu
lajdon halálunkat, a jövőt.

Fekete pápa: Gondolom, megkönnyeb
bülsz, hogy távozhatsz?

Fehér pápa: Helyes a kérdés felőled...
De ott, ahol én vagyok... Re
mélem, nem vérzett át a ruhám.
Úgy érzem benne magamat, mínt-

536

ha zsákba varrtak volna egy siker
telen gyilkosság után.

Fekete pápa: A tömeg szavaidat várja.
Szedd össze magad. Egész életed
ben önzetlenség, szerétet és össze
szedettség jellemzett.

Fehér pápa: Érzem, hogy alattam és a
hátamon a ruha jócskán átned
vedzett. Minden, ami szenny és él
tető víz volt bennem, menekül tag
jaimból. Legjobb volna, ha már he
lyettem is te beszélnél.

Kardinális (belép): Kereszted fölmagaso
dott. Tégy tanúságot.

Fehér pápa (az elkövetkező pápa felé):
Trónod fehér, íratlan papírlap. az
enyém fekete, teleírt. Te vagy a jö
vő, én a múlt. Egyedül Isten és az
emberiség él a jelenben, mintha
örökké agonizálnának. És ez jól
van így. Nincs okunk az elbizako
dottságra.

Fekete pápa: Hát akkor várj még a
harangszóig. Ha azt hiszed, hogy az
emberiséggel - mint emberiséggel
- egyedül az agónia érthet szót,

Kardinális: Atyám átvéreite ruháját.
Vérrel és ürülékkel borítva lehetet
len az ablakban megjelennie. Min
denképp át kell öltöznie előbb.

Fehér pápa: Késő, amit mondasz. Ha
előbb mondod, megértem talán. De


