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EMLÉKEZZÜNK!
Azt is választhattam volna címül: Emlékeztetők
tragikus eseményekre. Hiszen Kelemen Erzsé-
bet Teleki Pálról írt, Getszemáni magány című
kétfelvonásos drámája (Hungarovox, Budapest,
2013) épp úgy drámai történést idéz föl, mint
Ágoston Julián Kunszentmártoni nyár 1950 cím-
mel kiadott verseskötete (Ciszterci Diákszövet-
ség Egri Osztálya, Eger, 2013), amely a szerze-
tesrendek erőszakos szétverésének hangulatát
idézi vissza.

A magyar történelem hullámhegyek és hullám -
völgyek sora. Fényes diadalok és fájdalmas csa-
tavesztések, nagy temetők. Utóbbiak közé tarto-
zik a második világháború is, melynek gyászos
előképét ábrázolja a Teleki-dráma. Valóban drá-
mai hős, aki mindent megtett azért, hogy hazánk
ne sodródjon bele a második világháborúba a né-
metek oldalán, végül azonban kudarcot vallott,
a fegyverek zajába beleszédült katonák és a Tri-
anonért revánsot venni vágyók voltak erősebbek,
s rávették az ingadozó Horthyt, hogy megszeg-
je szavát, s engedélyt adjon a német csapatoknak,
hogy Magyarországon át vonuljanak Jugoszlávia
ellen. Méltán írta öngyilkossága előtt a kor-
mány zónak a miniszterelnök: „Szószegők lettünk
— gyávaságból… A gazemberek oldalára áll-
tunk…” Nem Teleki lett szószegő, hanem a kor-
mányzó, aki engedett a nyomásnak, s belevitte ha-
zánkat a szörnyű veszteségeket okozó háborúba.
Egyetlen végzetes nap története pereg le előttünk,
befejezéseként eldördül a pisztoly, s a lövés nyo-
mán bevégződik az adott szó becsületére apelláló
politika, s megkezdődik a felelőtlenség időszaka.
Két véglet: Teleki és Horthy kormányzó. Mert a
Getszemáni magányban ők állnak szemben egy-
mással: a realitásérték, távlatos gondolkodás,
nemzetféltés képviselője emitt, s az öregedő, be-
folyásolható, ingadozó kormányzó amott. Ön-
gyilkosságával látszat szerint Teleki a vesztes,
még is Horthyt tekintik annak, kiben erkölcsi vo-
natkozásban ő bukott el (ha a politikában érde-
mes erkölcsi megfontolásokat keresni), s e bukás
mögött fölsejlenek a Don-kanyarba vezényeltek
árnyai és a háború áldozatainak százezrei. Tele-
ki morális fölényét nyomatékosítja, hogy többször
is megjelenik a színen Witz Béla pápai prelátus,
a gyóntatója, aki nem a hétköznapok szűk táv-
latából értékeli tetteit, míg Horthy gondolkodá-
sát és tetteit a honvédelmi miniszter, Bartha Ká-
roly és a nyíltan németbarát vezérkari főnök,
Werth Henrik befolyásolják. Teleki drámáját fo-

kozza, hogy értesül kórházban lévő felesége
végzetes állapotáról, s ennek híre csak fokozza az
események és távlataik kiváltotta depresszióját.
De Horthynak is komor kilátásokkal kell szem-
besülnie, mindvégig érezni rajta, hogy súlyos lel-
kifurdalás gyötri, nem erőskezű kormányzó, ha-
nem tétova öregember. Kettejük párbeszédei és
gesztusai alkalmával izzik fel a dráma, amelyet
nemcsak összeütközéseik hevítenek, hanem az ezt
a napot követő, a néző, az olvasó tuda tában fel-
sejlő tragikus események is, melyeket im rédista
és nyilas bábok megjelenése még nyomatékosít.
Mint a görög drámákban a kórus, ők is előlege-
zik az elkövetkezőket, s egyfajta „közhangulatot”
sugallnak, amelyet akár szánalmasnak nevez-
hetnénk, ha nem tudnánk, hogy a kor társadal-
mának egy részét hasonló indulatok mozgatták.
Épp ezt az alantas várakozást fogták vitorlájuk-
ba a háborút támogató katonatisztek. Egyébként
Kelemen Erzsébet a jövőt a cselekménybe ágyaz-
va ugyancsak érzékelteti a két idősíkot, ez a meg-
oldás olvasva aligha kelthet akkora hatást, mint
a színpadon, mint ahogy néhol történelmi ese-
mények illusztrációiként hatnak egyes mellék-
szereplők is, akik hús-vér alakokként alighanem
más dimenzióba emelkedhetnek.

Fogós feladat hitelesen eljátszani a kétarcú sze-
repeket. Ezeket a jeleneteket olvasva és a történel-
mi ismeretek birtokában is talányoknak érezzük.
Mindezek előtt a darab idején külügyminisz ter ként
működő Bárdossy Lászlóra gondolhatunk, aki át-
hidaló megoldásként azt az álláspontját képvisel-
te, hogy a németek átvonulási kérését nem, végső
esetben úgy szabad teljesíteni, hogy a magyar csa-
patok ne kerüljenek fegyveres összeütközésbe a ju-
goszlávokkal (ez persze naivitás), így megőrizhetjük
a nyugati nagyhatalmak jóindulatát. Az ekkor
még Teleki barátjának és szövetségesének mutat-
kozó külügyminiszter Teleki utódaként nemcsak
a németek szövetségese lett, hanem döbbenetes vak-
sággal az Amerikai Egyesült Államoknak is hadat
üzent! Igaz, az ilyen és ehhez hasonló pálfordulások
nem ritkák, de maga a hadüzenet inkább kabaré-
ba, mint politikába illenék.

A darab egyik feszült jelenetében összecsapnak
a kormányzó jobbján és balján ülők (a valóságban
a jobboldali nézetek feltétel nélküli kiszolgálói és
óvatos ellenzői): elfogadják-e a németek követelé-
sét vagy sem. Legvégül a győzni látszó Teleki el-
bukik, s hiába láthatjuk a pillanat győzteseként,
Bartha és Werth s velük a németekkel vállalt szo-
lidaritás gyakorlati megvalósítása, végül az ő di-
a daluk és a kormányzó gyengesége Magyaror-
szág bukását okozza, s ennek következményeit
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hosszan szenvedte az ország. Ennek érzékelte-
tése a dráma egyik üzenete.

A másik: a pillanatért nem szabad feláldozni
a jövőt! A percnyi sikerek mögött figyelni kell a
jövő távlataira is. Ehhez persze olyan politikusi
bölcsesség és higgadtság szükséges, amelyre a
20. századi viharos történelmünkben nehéz jó
példát találni.

A mű lengyel fordítása azt ígéri, hogy nem
csak a hazai színpadon kelthet érdeklődést. Az
olvasó méltánylását máris kivívhatta.

Alig ötven évvel a második világháború után
Rákosi Mátyásék ismét oly elhatározásra jutottak,
amely alapjaiban ásta alá a magyar hagyomá-
nyokat és kultúrát: szétverték a szerzetesrende-
ket, melyeknek oktató-nevelő tevékenysége az er-
kölcs szilárdságát és a tudás erejét szavatolta, és
a politikai életben szégyenletes szerepet vállaló
Ortutay Gyulával levezényeltették az iskolák ál-
lamosítását. A szerzeteseket elhurcolták, majd tes-
sék-lássék tárgyalásokon kijelölték azokat a ren-
deket, amelyek szigorúan korlátozott számokba
szorítva továbbműködhettek, és két-két iskoláju-
kat működtethették. Kimaradt közülük a ciszter-
citák nagy hagyományú közössége. Tagjait Kun-
szentmártonba deportálták. Bajáról, Pécsről és
Szentgotthárdról összesen 37 szerzetest, köztük a
legendás magyartanár–írót, Ágoston Juliánt,
kinek emlékét ma is őrzik egykori tanítványai,
jeles irodalomtudósok, mint Kilián István, költők,
mint felfedezettje, Kalász Márton.

A kármelita kolostorba zsúfolt szerzetesek
nyomorúságos sorsán a kunszentmártoni hívek
igyekeztek könnyíteni. Közülük is kiemelkedett a
fiatal tanárjelölt, Józsa László, aki Ágoston Julián
állandó ministránsa lett, s itt írt verseit, prózáját
lemásolva őrizte, mígnem e kötetben megjelentek.
Az előszóban Kilián István tanítványi szeretettel
idézi tanára emlékét, kinek hangos nevetése meg-
remegtette az egri majd a pécsi gimnázium falait.
Úgy látta, hogy a kunszentmártoni hónapok kilú-
gozták híres jókedvét, megöregítették. Nekem
megadatott, hogy később, amikor rendszeresen el-
látogatott szüleimhez, akik egyetemi kollégái vol-
 tak (ilyenkor ott üldögélt a vendégszobában a pre-
montrei Zimándi Piusz és a piarista Magyar
István is), hallhattam ezeket a legendás nevetése-
ket, s megtelt jókedvű anekdotázásával az a vas-
úti kocsi is, amelyben együtt vonatoztunk, ő Biára,
én Bicskére az általános iskolába. Nyomorúságá-
ban — amelyet nem enyhített akkor nagyha-
talmú, az állam ál tal ajnározott rendtársa —
megmaradt az a derűje, amely kivételesen nép-
szerű tanárrá tette, az a kisugárzása, amely nél-
kül nincs jó tanár. Té len, a metsző szélben fázó-
san húzta össze folt há tán folt bőrkabátját, amely
alatt zakója és az én kihízott ingeim védelmez-

ték, míg a peronon sétálgattunk a vonatra várva.
Az éjjeli műszakból hazatérő fáradt munkások
bőrtáskájukon verték a blattot, vagy kipakolták
a hazait, s bennünket is megkínáltak egy-egy
bics kahegyre tűzött „katonával”, amelyet házi -
pá linkával öb lítettek le. Délben visszafelé a lehú -
zott vo  nat ablakból integettem, felszállt, együtt
buszoztunk a Rózsadombig, ő aztán tovább
Óbudára, ahol „lakása” falán átütött a nedves-
ség és a penész. Máig is az az érzésem, nem
eleve derűre hangolt egyéniségét törték meg a
nehézségek, hanem pompásan indult irodalmi
tehetségét roppantották meg: a Pest megyei Hír-
lapban közölt verseiben nem írhatott legkedve-
sebb témáiról, Máriáról és a szentekről, az Új Em-
berben pedig a legritkább esetben közöltek tőle.
Az okát nem tudom, nagyon fájlalta, hogy kiszo-
rult a katolikus irodalomból, holott joggal érez-
hette magát annak első vonalában, mint a pap-
költők harmadik nemzedékének illusztris tagja.
Ennek mutatja a Kunszentmártoni nyár 1950 gyűj-
teménye is.

Természetesen a körülmények nem tették le-
hetővé, hogy derűsen ábrázolja a világot. Szo-
morkás, tűnődő szonettek ezek, amelyeknek leg-
jellemzőbb, leggyakoribb indítója a számára
szokatlan táj, a napok, órák váltakozása, a szem-
határig nyúló síkság. Petőfi sorai ébrednek em-
lékezetünkben, csak éppen fordított előjellel:
„…tán csodállak, de nem szeretlek…” Miért is
szerette volna a száműzetésben, a napi remény-
telenségtől elnyomorítva, miközben néhány fia-
talabb rendtársával — ő is ezek közé tartozott —
WC-szippantással foglalatoskodott. Csoda-e,
hogy kunszentmártoni költeményeinek vissza-
térő közege a leszálló vagy lassacskán múló éj-
szaka? A természet-leírások voltaképpen közér-
zet-versek, azt a hangulatot sugározzák, amely a
magyar társadalom legnagyobb részét jelle-
mezte. Egyik legjellemzőbb példája a Hajnali
zsoltár. Ihletését a zsoltár-műfajra történő utalás
is pontosan elárulja: „Megnyílt méhedből kisza-
kadt a reggel, / lidércálmokkal terhes éjszaka; /
hajnalt köszöntő napunk, ó, te vedd el, / amitől
rettegünk, amit a ma // titkos burokja rejteget
magában. / Hozz fáradt szívekre pihentető / és
nagy nyugalmú perceket, vidáman / futó órákat
és a szenvedő // fagyott fejekre légy te is hulló
áldás, / simíts minden fáradt homlokon, / amíg
az éjjel vissza nem oson. // Imáink fénylő ko-
szorúd megáldják, / s amíg te áldasz, mi nem
rettegünk. / Az éj riaszt. Mi lesz akkor velünk?”
(1950. augusztus 1.)

A legzártabb formát, a szonettet választotta, s
gondosan ügyelt a ritmusra. Az átvonások azon-
ban zaklatott lelkiállapotra vallanak. A borús
nyári alkonyokon az éjszaka lidércei riasztották:
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„Fáj a sok forgás, fáj az éjszaka, / egyre közelebb
futó sátora, / fáj a szellő és fáj a nap, / fájnak a
tűnő sugarak. / Most minden fáj, s fölzaklat a ma-
gány, / mi lesz a ma rám törő éjszakán? / A jövő
titkát hallgatom: / ma megáll tán a szélmalom?”
(Megáll a szélmalom). Helyzetük nem sok jóval biz-
tatta. Bár arról írt, hogy szíve kész az új csatára,
alighanem pontosan átérezte, hogy ez a harc, az
övé is, rendjéé is, egyházáé is — elveszett. Re-
ményt, kitartást csak az a Mária-kép sugallt, ame-
lyet a kötet talán legszebb versében írt le, amint
megmozdult fehér keze, „úgy hív és vár a kormos
éjszakában…”, felé indult szíve és minden vágya,
„felé futok, míg rámzuhan az éjjel”.

Néhány szorongattatásban töltött hónap fáj-
dalmas naplója. A sorok mélyéről fel-feltör a riadt
kérdés: mi lesz további sorsuk? Van-e kiút a szen-
vedésből? Augusztus 19-én megünnepelték a
rendalapító Szent Bernátot. Erre az alkalomra
Ágoston Julián himnuszt írt, amelyet Nyolcas
Ipoly megzenésített, és a helyi kórus adott elő.
Szívből fakadó könyörgés, az egyház szorongat-
tatásokban is hűséges katonájának bizakodó
éneke: „Szűzanyánknak édes szavú dalnoka, /
szű zi élet példaképe, bajnoka. / Ciszterciek dísze,
éke, reménye, / gyermekidnek légy vezére az
égbe. / Szent Bernátunk, kérve kérünk, nézz le
ránk! / Hallgasd meg, ó esdeklésünk, hő imánk!”

Kétségem sincs, hogy sokat szenvedett gyer-
me két Szent Bernát végül felvezérelte az égbe, s
ott régi kedvével szórakoztatja a szenteket és an-
gyalokat.

Már nem emlékszem, melyik évben történt.
A Bel városban ődöngtem. A Deák téren föltűnt egy
főként fiatalokból összeverődött társaság. Gitáros
férfi körül csoportosultak, aki verseket énekelt, s
hangszere szolgáltatta a kíséretet. Egyre többen hall-
gatták. Aztán megjelent néhány szigorú rend őr, el-
küldték a zenészt, s felszólítottak, hogy oszoljunk.
Valami volt a levegőben. Egyetlen megzenésített
költeményből is a szabadság üzenetét vél tük hal-
lani. Akkor és ott megértettem, miért telepszik rá
a hatalom a kultúrára is. Kaiser László Dinnyés
József, a daltulajdonos című könyvének (Hunga ro -
vox, Budapest, 2013) fedőlapján láttam viszont az
egykori énekes fiatalkori képét. A szerzővel be-
szélgetve elmondja, sokszor ötletszerűen állt meg,
s hangszerének kíséretével énekelt. A dal szüli éne-
kesét? Jelen esetben az énekes szülte dalát, amely
a kották egymásutánján túl olyan üzenetet hor-
dozott, amelyre nagyon sokan szomjúhoztak.

Emlékezetem szerint a Rózsavölgyitől keve-
redtem a Deák térre, táskámban új lemezzel, mely-
nek birtokában némi távolságtartással hallgattam
az utcai zenészt. Most értettem meg, miért keltett
mégis figyelmet. A másságot lehetett érzékelni, az
egyenkultúrából történő kiszakadást, eltemetett

örökség után való kutakodást, amelynek nyomán
feltárult a protestáló hagyomány, új értelmet, han-
gulatot nyertek Dinnyés József előadásában a ver-
sek. Ennek átlátásához segít hozzá Kaiser László,
aki nem riporter, hanem beszélgetőtársa a kérde-
zettnek. Már az öt évvel ezelőtt megjelent, húsz in-
terjút tartalmazó Elfogult beszélgetéseimből is érez-
ni lehetett, hogy Kaiser László beleérző, nagyon ala-
posan felkészült társa megszólaltatottjainak, s
nem olyan „riporter”, aki alázatoskodva, áhítattól
remegő hangon, minden kényes kérdést messzire
kerülve szólítja meg kiválasztottját. Lehet gyü-
mölcsöző ez a magatartás, de teljesen érdektelen,
előre lehet tudni, mi a kérdező szándéka. Erről a
könyvről olyasmit mondott szerzője, hogy kordo-
kumentum is, s ugyanezt mondhatná erről a mos-
tani életinterjúról is, amelyből nemcsak a daléne-
kest, hanem zaklatott korát is megismerjük.

Szabó Lőrinc után szabadon azt állítja Dinnyés
József: farizeus ez az Európa. Nem tudom, egyet -
ért-e velem, de mintha mi is kissé farizeusok vol-
nánk, amikor közömbösen szemléljük a hagyo-
mányos értékek elvesztését és az emberi érzések el-
száradását. Mit szólna ehhez a világhoz kedves köl-
tője, Nagy László? Vagy a többiek, ha azt tapasz-
talják, ha a kultúrában a politika szempontjai ér-
vényesülnek? A betegség egyik gyógyszere épp a
vers, amely egyetlen gitár szakavatott kíséretével
is gyönyörűséget ad kicsiknek és nagyoknak, letörli
a könnyeket és tisztultabb jövő reménységét su-
gallja. Ez továbbra is a „daltulajdonos” küldetése,
még ha más közegben, más szellemi környezetben
teljesíti is.

RÓNAY LÁSZLÓ

KABDEBÓ TAMÁS: DUNAÚSZÓ

Egy fogadás, egy evező, egy csónak és a Duna. Vas
Pál nyugdíjazott tornatanárnak nincs is többre szük-
sége élete legnagyobb küldetésének teljesítésé-
hez, amelyre nem kevesebb időt szánt felkészülésre,
mint egész életét. Vagyis már csak egy útitárs ra, aki
a ladikot vezeti, hiszen a férfi nem eve zővel a ke-
zében kívánja teljesíteni a Duna-túrát a folyó teljes
hosszán. Lelkes jelentkezők a pozícióra bőven
akadnak, így hamar vízre ereszkedhet Pali és Bo-
riska — a szerencsés kiválasztott.

Kabdebó Tamás második Duna-könyve, a Du -
na úszó a Duna-túrások útját követi végig — meg-
lehetősen pontos tájleírásokkal. A részletesség
nem meglepő, hiszen az író saját élményéből me-
rített: a hetvenes években unokatestvérével leeve-
zett Ulmtól Bajáig, s ezt az utazását használta fel
regényéhez. Ráadásképp az alkotás közben a dol-
gozószobája falán függő hely- és vízrajzi Duna-
térkép is segítségére volt az alapos munkához —
ahogyan ezt a Takarodó címet viselő utószóban írja
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