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OPPIDUM ÖRS A TÖRÖK IDŐKBEN
ADATOK MEZŐÖRS TÖRTÉNETÉHEZ

Egy csepp vízben is benne morajlik az egész tenger. E kis falu török-kori
sorsának alakulásában szeretném bemutatni a keserűségek tengerét, amelyben
másfél évszázadon keresztül vívta népünk a maga élethalálharcát. Az egyházi,
de főleg a rnegyeí levéltárak és az Országos Levéltár e korszakból bőséges anya
got őriztek meg. A falujuk 'múltját kutatáknak szeretnék segítségére lenni a
török uralom általános jellemzésével és az iratokban gyakran előforduló szavak
jelentésének tisztázásával.

Győr megyében a török hódítás tulajdonképpen az 1943. év után kezdődött,

amikor a törökök elfoglalták és külön szandzsáksági (rnegyeí) székhellyé tették
Székesfehérvárt. (l) A törökök először mindig egy várat foglaltak el, és onnan
kiindulva hódoltatták be az egyik falut a másik után. Ez a behódoltatás azonban
nem [elentette mindjárt azt is, hogy a falu török közigazgatás alá került volna.
Kezdetben külsőleg semmi sem változott: továbbra is a régi törvények és a
rendesmegyei közigazgatás hatásköre alatt maradtak. A behódoltatás csak az
adóztatásban nyilvánult meg. Az adót a: törökök kérlelhetetlenül behajtották
nemcsak a jobbágyokon, hanem a nemeseken is. Mezőörs és a környékbeli köz
ségek jobbágyfalvak (nem nemesi községek) voltak: így a török adózáson felül
- elvileg - megmaradtak régi terheik is.

A behódoltatás általában a következőképpen zajlott le: az elfoglalt várból
egy csapat rajtaütött a védtelen helységén és megsarcoltá. Ha a falu előterem

tette a sarcot és megígérte az évi adót, akkor megmenekült az elpusztítástól.
Ha nem tudott fizetni, akkor a törökök raboltak, gyilkoltak, gyújtogattak. És a
pernye és üszök még ott' volt a romos házakon, amikor az adószedők az új ura
lom nevében már megjelentek. A török katonai defterdárok, azaz szárnvevők,

megállapították a faluból évenként beszedendő adót, és a község ebbe kénytelen
volt belenyugodni, mert segítséget sehonnan nem várhatott.

A {őrök megszállás legfontosabb célja mindig a meghódított terület gazda
sági kizsákmányolása volt. Amíg hazánk területére értek, addig már sok évszá
zados gyakorlatot szereztek ennek a törekvésnek végrehajtásában. Rájöttek,
hogy az adókivetésben az a legjobb módszer, ha a meghódított ország eddigi
adózási törvényeihez alkalmazkodnak.

A magyar országgyűlés 1547. évi 10. tc. alapján úgy intézkedett a telken
ként szedendő állami (rovás) adóról, hogy azokra vetendő ki, akiknek 6 forintot
érő ingóságaik vannak. Hat forint háromszáz török akcsének felelt meg. Ennyi
volt akkoriban egy ökör átlagára. Ehhez igazodva vetették ki a törökök is a
legfontosabb állami adót, a "harács-adót" arra, akinek házán, szőlő]én, földjén
kívül a házon belül lelhető ingóságaí 300 akcsét értek. Az illetőnek évente 50
akcse harács-adót kellett fizetnie a török államkincstárnak. (2) Harács-adó fi
zetése alól felmentést kaptak a községí bírók, hogy a török adószedőknek segít
ségére legyenek. Néhány szandzsákban a papok is mentesek voltak. (3)

A behódoltatott faluban hamarosan megjelent az új, a török földesúr. Ez
rendszerint amegye székhelyén lakó, magasabb rangú tiszt volt, aki a török ál
lamtól készpénzfizetés helyett szolgálati birtok jövedelmét kapta bizonytalan idő

re. Ez a tény már önmagában is megmagyarázza a hódoltság alatti területek
rohamos pusztulását. Tőkét és munkát nem volt érdemes belefektetni olyan föld
be, amelyet haszonélvezője csak átmenetileg bírt.

Ha a falut a szultán, a vezérek, a begler bég vagy a szandzsák bég birto
kolta, akkor hász, vagy khász birtoknak nevezték. A hász birtok évente 100,000
akcsénál nagyobb jövedelmet jelentett. Fő szempont volt, hogy a basák, bégek
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hász-birtokai ne egy testben legyenek, hanem minél jobban széttagolva a hó
doltság különböző részein. tgy a hász-birtokos falujával személyí kapcsolatba nem
léphetett,' a legnagyobb török úrnak is éreznie kellett, hogy csak a szultán rab
szolgája.

Ziámet birtoknak nevezték a 20,000 akcsénál nagyobb, de 100,000 akcsénál
kisebb jövedelmet jelentő birtokot. A ziámet birtokos neve mellett a zain jel
zőt olvashatjuk.

Szpáhi általában lovaskatonát jelentett, de a 20,000 akcsénál kevesebbet jö
vedelmező ún. timár birtok haszonélvezőjét is így nevezték.

A török földesúrnak járó fizetés megállapításának alapja 1580-ig a követ
kező volt: aki a török államnak harács-adót fizet, az köteles a- török földesúr
nak kapu-adó (iszpendzse) címén Szent György-kor 25 akcsét fizetni. Szénát, tű

zifát is köteles adni, de ezeket 10-10 akcse fejében készpénzben is megválthat
ja. (4) A katonai defterdárok a község lakóit összeírták, egy összegben állapí
tották meg a földesúr járandóságát, amelynek beszolgáltatásáért ezután a köz
ség lakói egyetemlegesen feleLtek. Altalában tíz évenként szoktak új összeírást
végezni: addig akárhányan haltak meg, vagy szöktek el a faluból, ez az adó
összegén semmit sem változtatott. A fenti általános adózási előírásnak a gya
korlatban semmi jelentősége sem volt, mert a török annyit sajtolt ki alattvalói
ból, amennyit csak a legbrutálisabb erőszakkal megtehetett.

A törökök kihasználták a magyar földesuraknak azt a régi szokását, hogy
egyes alkalmakkor "önkéntes" ajándékot kértek [obbágyaíktól. Például "diéta
pénzt", amikor az országgyűlésre mentek, vagy amikor a lányukat férjhez adták
stb. A Győri Megyei Levéltár jegyzőkönyvei szerint 1620-ban Rábapatonán kést,
kocsikast, kocsikerekeket, Felpécen rókabőrt, Szemerén 1624-ben sört, Mezőörsön

sajtot követelt ajándékként a török földesúr. (5)
A magyar földesúr sem titkolta, hogy bevételi forrásnak tekinti a büntetés

pénzek kirovását. A győri Székeskáptalan 1634-ben akkor figyelt fel egy asszony
életére, amikor az 52 forintot érő házat vett. El is kobozták tőle azonnal a kato
nákkal való fajtalankodása miatt. A házasságtörésen ért István deák is fizethette
a 12 forintos "bika-pénzt". (6)

Elképzelhetjük, hogy az örökké pénzéhes és a népünket mélységesen megve
tő török földesúr milyen gyakran élt a büntetéspénzek kirovásának lehetőségé
vel. A mezőörsiek 1642. évi panasza szerint Berkes Andrással 70 tallér bírságot
fizettetett a nagybaráti török földesúr, mert volt bátorsága az illetőnek a törö
kök ellen tanúskodni. (7)

Végül vegyük számításba a legfenyegetőbb veszélyt: a személyí biztonság
teljes hiányát. Másfél évszázadon keresztül széles folyamként özönlöttek a ma
gyar rabszolgák a Balkánon át a nagy gyújtőmedencébe, az isztambuli rabszol
gavásárra. A török mezőgazdaság a magyárok munkáján nyugodott. Ha a tö
rök katona csak egyetlen fiatal és jó megjelenésű magyar lányt elrabolt, már
megszűntek anyagi gondjai, mert egy ilyenért több ezer akcsét kaphatott. Akko
riban a napszám 4 akcse volt!

A mezőörsiek panasza szerint 1642-ben egy harmadnapos gyermekágyas asz
szonyt hurcoltak el, akit csak nagy költséggel és utánjárással tudtak családjá
nak visszahozni. (8) A Mezőörssel szomszédos Táp községből 1639-ben elhurcolt
emberekkel kutat ásattak Csókakő várában. Egy ember belefulladt a vízbe. (9)
1649-ben Nagy Péter mezőörsi lakost hurcolták el. Mindszentről egy árva lányt
vittek el, a falu 4 forint 50 dénár ajándékkal érte el, hogy az illetőt vísszaen
gediélc. A kínzás, rablás, fosztogatás sok fajtáj áról beszélnek az egykorú jegyző

könyvek. És ezek a valóságban tömegesen és naponta elkövetett szörnyűségeknek
csak halvány, leegyszerűsített leírásai.

Még ma is meghatódik az ember, amikor a fogságból öreg korában hazatért
Auer János beszámolóját olvassa. (10) "Hajónk úszott Belgrád felé, szomorú
szemmel néztük a szép vidéket és a mellettünk elhaladó hajókat, amelyek asz
szonyokkal és gyerekekkel voltak tele. Siralmas jajgatással kísérték útunkat,
amelyre mi is hasonló sírással válaszoltunk. Majd felhangzott egy egyházi ének,
.amelyet kétségbeesett sírás követett. Mindannyian ugyanazon halálfélelmet érez
tük, mely szomorú hattyúdalként hatolt át csonton és velőn és szíveket repeszt
hetett, sőt még a Dunában úszkáló halakat is részvétre indíthatta."

A török államot azonban sokkal erősebben kovácsolta össze az erőszak és
embertelenség, semhogy a részvét lazíthatott volna rajta. II. Szulejmán fia -



Musztaía - nem tudott semmit az ellene felhozott rágalmakról. őszinte öröm
mel sietett apja üdvözlésére, de az széba se állt fiával, akit egyetlen intésére
megfojtottak. (11)

Mezőörs és a Győr környékbeli falvak életében jelentős változás állott be
1566-ban, amikor gróf Salm győri várparancsnok visszafoglalta Veszprém, Tata
és Gesztes várakat. A községele látszatra felszabadultak, a törökök egy ideig
nem szedtek adót, időnként azonban sűrűbben és kíméletlenebbül jártak rabol
ni, mint előbb. E rabló portyázásole voltak az okai, hogy aki csak tehette, el
hagyta bizonytalan falusi otthonát és Győrbe költözött. így keletkezett a mai
Győr-Újváros. 1588-ban határozatot hoztak Győr-Újváros védelmének kiépítésé
re. Abdán a híd mellett őrkastélyt, Börcsön pedig a templomhoz ragasztva kör
alakú zömök tornyot építettek.

Az elmenekülteknek nagy gondjuk volt arra, hogy elhagyott házukhoz és
birtokukhoz való jogukat fenntartsák. A Győrött tartott megyeí gyűléseken azon
nal tiltakoztak és panaszukat írásba foglaltatták, ha valaki a helyzetet kihasz
nálva önkényesen akart foglalni az elhagyott földeken és réteken.·

A Győri Káptalan Hiteleshelyi Levéltárában is található egy ilyen tulajdon
jogi vitáról szóló jegyzőkönyv 1593-1)ól. (12) Az ügy kivizsgálását Forgách Ferenc
veszprémi püspök kérte. Szerinte nyúli jobbágyait sérelem érte az Örshöz tar
tozó akkori "Puztha-Alapon", a mai Püspökalapon. Az oklevélnek az az érdekes
sége, hogy a tanúk vallomását magyarul írták. A tanúkat 8zentmártonban (Pan
nonhalmán) és Pázmándon arra vonatkozólag hallgatták ki: - "hogi az az feold
hlot az Ewrsyek Theoreok Isthuan uram eo naga jobbagy szenat kaszaltanak,
melí szenat az nwly polgarok beszprimy pispek uram eo naga jobbagy el akar
nak volt hoznyes az megh nevezet Teoreok Isthuan uram eo naga ernbery
reaíok , tamaduan el vettek teoleok minden marhidkal egietemben hogí ha
Ewrshez valo feolde vuagí puztha Alaphoz mellikhez birtak ki birta es howa birta
mit tudnak feleole ..." (Az örsiek, Török István uram őnagysága [obbágyai, szé
nát kaszáltak, mely szénát a nyúli polgárok, veszprémi püspök uram őnagysága

jobbágyai el akartak hozni és megnevezett Török István uram őnagysága job
bágyai rájuk támadván, elvették azt tőlük mínden marhájukkal együtt. Az a
föld vajon Örshöz tartozá föld-e, vagy Puszta-Alaphoz. Ki bírta, mít tudnak
felőle?)

A tizenöt tanú közül a hetedik Thomas Pál volt, aki Örsön született, 8.5
éves, Révfaluban lakik. Ö azt vallja: " ... hogy az a feold, a honnan az szen at
el vyttek, azt eo tudgia, hogy bizonnial Alaphoz valo ..." (az a föld, ahonnan
a szénát- elvitték, ő tudja, bizonnyal Alaphoz tartozik.) A kilencedik tanú neve:
Hagymási András, némai lakos, és a következőket vallja: "... hogy soha nem
tudgía hogí Ewrsyek byrtak volna azt a feoldet mellyert az vezeodes vagion ..."
(nem tudja, hogy az örsiek bírták volna azt a földet, amelyért most a vesződés
van).

1594-ben foglalta el a török Győrt és Pannonhalmát. Ettől kezdve a török
katonák ezrei fosztogatták és gyilkolták szinte szünet nélkül a lakosságet. Ek
kor pusztult el teljesen a mai Gug-puszta. Az 1600-as évek kezdetén Orsön 10,
Mindszenten 2 család lakott. 1609-ben a községet a tatai várhoz csatolták. Ezu
tán teljesen lakatlanná vált Örs, és még 1619-ben, a megyei portaösszeírás al
kalmával is csak olyan kevésszámú lakossága volt, hogy nem volt egy porta,
vagyis 4 jobbágytelek, ami kb. 20-25 személyt jelent. Ekkor kezdték a megyei
közgyűlést jegyzőkönyvek a Győr-Komárom-Tata közöttí részt pusztai járásnak,
örsöt pedig Mezőörsnek nevezni.

A török időkben Mezőörs földesurai gyakran váltogatták egymást. Az Örs-i
családot még Zsigmond király fosztotta meg birtokaitól és Mezőörsöt Hédervary
Miklósnak adományozta. 1527-ben a Héderváry család Zápolyat János pártjára
állt, ezért Ferdinánd király minden birtokukat elvette. Ezután a falu és kör
nyéke enyingi Török Bálint uradaimához tartozott, és a Török család fiú-ágának
kihaltával Török Zsuzsa révén a bedegi Nyáry család lett birtokosa. Ez a család
időnként több birtokosnak adta ki zálogba. 1627-ben például Horváth Péter kapta
zálogba Mezőörsöt bedegi Nyáry Páltól. Ugyanebben az időben olasz tőkepénze

sek (Taxoni, Angrano, Beccaria) vándoroltak be Győr megyébe és az aranycsi
nálás meséjével több birtokost tönkretettek, sok birtokot szereztek. így került
Mezóörs 1622-ben Beccaria Virgil birtokába. Iványos Miklós is szerzett it.t föl-
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deket és a mezőörsí előnevet vette fel. Nyáry Páltól Mezőörsöt Eszterházy ná
dor vette. meg. Az 1700-as évek elején gróf Meszlényi János fehérvári és győri

alispán is birtokolta a határ egy részét.
A Győri Megyeí Levéltárban, a következő jelentések, panaszjegyzőkönyvek

olvashatók a törökök garázdálkodásairól. (Nagy részüket Ráth Károly a Magyar
Történeti Tár VII. kötetében már közkinccsé tette, kisebb részüket pedig ere
detiben tanulrnányoztam.)

1621. - A szomszédos Pázmánd községből az esztergomi törökök 55 lovat
és gulyabarmot hajtottak el Mezőörsön keresztül. A falu gazdája, Halil szpáhia,
alattvalói kérelmére felkutatta a rablókat, tőlük a kártérítést fel is vette, de eb
ből a károsultaknak semmit sem adott. Azt állította, hogy keresése eredmény
telen maradt. A másik török' földesúr, Ali csauz azonban elárulta a pázmán
díaknak társa csalását.

Mezőörs török ura a Fehérvárott lakó Mehemet aga zain és Mustafa zain
a falu adóját 250 forintban állapította meg. Ezenfelül a mezőörsiek által bérelt
5 puszta faluért 100 forintot, 60 pint vajat, 1 csöbör juhsajtot követeltek. 40
napig kell szénát hordaniok, ha a török császár hadba menne, 2 kocsit tartoz
nak fuvarozásra küldeni. A két török földesúr hitellevelet adott, hogy ha a fa
lubeliek kötelességeiket teljesítik, akkor ezután sem fognak többet követelni.

1624. - Mezőörs adóját a fenti két földesúr 300 Ft-ra emeli fel.
1626.' - Szent István király napján Mezőörsön keresztül hajtották azt a 200

férfit, asszonyt, akik a szabadhegyi határban előző nap kölesaratással és szán
tással foglalkeztak. Velük együtt elraboltak 1500 juhot, 100 szántó ökröt, lovakat,
és a város 1000 tehenéből álló csordáját. Ennek a rablóbandának egyik része
Rábapatonát is meg akarta lépni, de velük volt az ifjú Memhet aga zain szpáhia
és az nem engedte adófizető faluját elpusztítani.

Győr megye az április 21-én tartott kisgyűlésén Visi Nagy Pál hadbírót meg
bízta a törökök elleni panaszok összeírásával. amely jegyzéket azután átadnak
a törökökkel alkudozó bizottságnak. .

1627. - Mezőörs adóját Memhet aga 400 forintra emelte. Ezenkívül kért 20
szál öreg gerendát, 4 szál öreg szalufát, 40 kötés kisebb szalufát. Mivel a mező

örslek a kérés teljesítését lehetetlennek mondták, ezért büntetésül minden háztól
két szekér tüzifát, 2 szekér szénát, 1 magyar forintot és l pint vajat követelt.

Mindszenten csak két házasember lakik. Fehérvárott lakó .íspáhájuk, Szakad
Ibraim egyiküktől sok fenyegetés és rút szitkok közben egy lovat vett el.

Némát földesura, a fehérvári Husszain herceg annyira zaklatta.. hogy a la-
kosok elmenekültek, elhagyták a falut örökre. .

1627. szeptember 13-án Szőnyben a törökökkel megállapodást kötöttek. En
nek 5. cikkelye úgy intézkedett, hogy a király által kinevezett Eszterházy Dániel
gróf menjen Körmendre. ott a török szultán által megbízott Kapuesi basa és a
budai vezér által kirendelt biztosokkal a hódoltsági falvak panaszait vizsgálják
meg és orvosolják.

A következő évben azonban újra kezdődött a rablás. Mansfeld Farkas gróf
győri főkapitány ráparancsolt a Székeskáptalanra, hogy rábapatonai jobbágyait
Győr-Üjvárosba telepítse át. A Káptalan ebbe a tervbe nem ment bele, hanem
1634-ben Rábapatona védelmére egy kis várat építtetett, ebbe a saját jobbágyai
ból őrséget szervezett. Ahol ugyanis német őrség látta el a várak védelmet, ott
azok éppen úgy sarcolták a népet, mint a török. A vár védelmére rendelt job
bágyokat erősen megválogatták, nehogy".. .az latrokat, dulókat, nyuzó fosztókat.
könnyen Iézzegő,: heverő, tekergő, hitvány, csavargó, erdő határán járó, cseren
futó és bokor ugró, Istentől futamodott és az majorságtól elrugaszkodott embere
ket kelljen ott szenvednünk ..."(13)

1641-ben III. Ferdinánd király egy újabb panaszlistát készíttetett, amelyet
azután 1642 januárjában Komáromban tárgyalt meg egy küldöttség a törökök
kel. Mezőörsre vonatkozólag ezt a jegyzőkönyvet Pannonhalmán állította össze
Radich Miklós, Torkos András és Pereszthegi János szelgabíró. A faluból a kö
vetkezők tanúskodtak: Kondor Ferenc bíró 48 éves, Chitsai (Csícsaí) Imre 55
éves, Tóth János 70 éves, Szabó Bálint 48 éves, Sós Mátyás 55 éves, Sebestien
(Sebestyén) György 48 éves, Kuthasj (Kutasy) András 60 éves, Kis Mihály 38
éves, Somogyi Gergely 60 éves, Rél(ás Mihály 63 éves, Kechkemethy (Kecske
méthy) István 60 éves, Balogh Míhály 50 éves, Varga István 50 éves, Szászí
Péter 52 éves, míndegyík Horváth Péter úr jobbágya.
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"Mideón Mehemet aga zain es Muzthafa zain Szekés Feierurban lakozo
vrunk leuelet adtanak, akkor 300 forintra summaltunk ..." Ezután felsorolják
a különböző büntetéseket, adóemeléseket, ajándékok követelését, hogy 1640-ben
csépléskor négy embert elhurcoltak a törökök, elvitték a gondviselőjüket is. Úgy
gondolom, hogy ezen az urasági tisztet értik. Az volt a bűne, hogy nyereggel
felszerelt lóra ült.

Források: 1.) Magyarország Várrnegy ét és Városai: Győr vármegye. 354. old. Magyar
Tudományos Akadémia Kiadása. - 2.) Káldy Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Török
világ a XVI. századi Magyarorazágon. 72. old. - 3-4.) Káldy i. m. 73-75. old. - 5.) Ráth
Károly tanulmánya a Magyar Történeti Tár VII. k. 27. old. - 6.) Bedy Vince dr.: A
győri székeskáptalan tört. 262. old. - 7.) Káldy l. m, 71. old. - 8.) Győr, Állami Levél
tár, 1642. évi panaszjegyzökönyv. Jelzet nélkül Magyar Tört. Tár, VII. k. 95. old. - 9.)
Magyar Történeti Tár, VII. k. 96. old.; Hóman-Szekfű III. kötet, 408. old. - 10.) Magyar
Tc\rt. T. VII. 56. old. - 11.) Hóman-Szekfű III. k. 408/9. old. - 12.) Győri Káptalani Hi
teleshelyi Levéltár: Ld. 20. rasc, 59. Nr. 3562. - 13.) Györi Történeti és Régészeti Füze
tek, III. 277. old. - Dr. Bedy: A győri székeskáptalan tört. 183. old.

MOHAMED PANNÓNIÁBAN
írta CZIGANY GYÖRGY

Én írok Önnek... De nem Önnek, hanem neked, s nem is írok, csak úgy
beszélek magamnak, limlom monológ ez, játék; a képzelet irkafirkája az asz
falt palatábláin, Vagy egy barokk ház zárt-ablakos erkélye alatti faldarabon.
amelyen - mint térkép - a lehullott vakolat, egy hajdani könyvkereskedő cé
gére helyén éppen Afrika északi partjait vélem látni. Ott értünk földet, ma dél
ben, vagy ezer éve. Kettőnkre gondolok, s azonnal valószínűbb az ezeréves táv
lat. De nem igaz. Ez a falusi utca is lebeg, a poros útra folyókat képzel a for
róság: tudod, eleget néztük. Fekszem a nyugágyban. közben a végtelen limlom
monológ ; heverek sütkérezve. Idilli kép.

Győr, ahol veled először maradtam kettesben, kilenc kilométerre innét, most
is csilingel. Ji.. kerékpárok! A te csodálkozó kedved, hogy bámuld avagongyár
felől érkező csapatok porában az öregeket (egy barnára sült homlok, csaknem
az apádé), azután az ágaskodó szélben inkább nézed a röpke kezeket a szok
nyán - veled nevettem. Emlékeim mélyén a Széchenyi tér még piac - tejfölös
kofák, halak, szárnyasok -, a tolongás pedig épp olyan, mint nálatok a Kasba
tövében. Egy nyári hajnaion ott is együtt vásároltunk. Ahogy utazók írják: még
alig vált el az ég meg a tenger a kikötő felett ... Meredeken szűk utcák szorf
tották le a tekintetünket: lassú vitorlák, fátylak [övés-rnenése a messzi torko
latban, rengeteg fehér apáca főkötő! A lassú ritmusú testek hol ringtak, hol
meg mintha csak vonszolnák őket, szóval tudni lehetett, fiatal kel-e át a keresz-
teződésen, vagy öregasszony. .

"Az algériai lányhoz nagyon szigorúak az ő szüleí" - mondogattad. Ott mi
sem jártunk kézenfogva. De emlegettük Győrt, .meg ezt a falut, S, a kiszáradt
árok kutyatejvirágainak képe Algírra is rámontírozódott, Sőt, a snidlinges zsí
ros kenyér is.

Anyád józan szomorúságát annyira megszerettem, hogy csaknem együtt ma
radtunk. De a mi vidám erőnk megvédett minket a lassú és sivár elszakadástól.
vagy talán elütött bennünket a sorsuknak engedékenyebb, gyöngébb lelkek sze
rencsejétől? - nem tudom. Látogatásom előtt eldöntöttük, ez az utazás csak
baráti búcsúvétel. Budapestről Zürichbe repültünk,azután Genf, itt újra átszáll
tunk. Évek óta gyűjtögettük az útiköltséget, s akkor az izgalom álmos ásításat
közben egyre fáradtabban motyogtam valamit neked egy Illyés-versből, a refor
máció genfi ernlékrnűvéről (már 200-300 méteren voltunk), élesen koppanó ha-
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