
KÖNYVEK KÖZÖTT

EMLÉKEZZÜNK A HOLTAKRA!
Szívszorító és lenyűgöző a Ruppert József ösz-
szeállításában megjelent A magyar piaristák sírjai
című összeállítás. Lenyűgöző a szerző alapos-
sága. Bámulatos szorgalommal gyűjtötte anyagát,
a legjobb detektívek példáját követve nyomozta
ki az elhunyt piarista atyák végső nyughelyét.
Ki a piaristák sírkertjében, ki valamelyik temető
magán vagy családi sírboltjában várja a feltá-
madást. Felderítette a határainkon túli sírokat is,
némelyik közléséhez eligazítást fűzött, hogyan
találjuk meg a sírt, fényképek sokaságával il-
lusztrálja a leírtakat, egyszóval: kivételes filoló-
giai teljesítmény is, megérdemli minden tiszte-
letünket.

Szívszorító, hiszen a halállal szembesülve
mindig szorongást érzünk, növekszik veszteség-
tudatunk és hiányérzetünk. Végigpásztázva a
gyűjteményt én is átéltem a veszteség szívszorító
érzését, s lelkem vásznán megjelentek azok a ke-
gyes atyák, akikre életem végéig úgy emléke-
zem, mint szigorú, egyszersmind jóságos men-
toraimra, tanácsadóimra, figyelmes segítőimre.
Hálám gyarló jeleként idézem vissza Ruppert Jó-
zsef segítségével némelyiküket. Tulajdonképpen
szüleim kortársai voltak tanáraim, sokukkal
együtt jártak egyetemre, s onnan datálódott ha-
lálukig tartó barátságuk, amelyet a legnehezebb
években szövetségnek is nevezhetünk. Gyerek-
fejjel ismertem meg Magyar Istvánt (szüleimnek:
Pista, nekem: Pista bácsi). Legendás, hihetetlenül
lelkes magyartanárként nemzedékek sorát ol-
totta be a magyar nyelv és irodalom szeretetével,
s ebben Kosztolányit követte, alighanem legked-
vesebb íróját. Úgy vélte, vele zárult le a 20. szá-
zadi magyar irodalom, s e meggyőződése védel-
mében gyakran hatalmas vitákat folytattak
édesapámmal, aki például Szabó Lőrincnek és
József Attilának is elkötelezett híve volt.

Az egyik legnagyobb piaristáról, Sík Sándorról
előbb csak hallottam, aztán megismerhettem sze-
mélyesen is. Közvetve neki köszönhetem, hogy a
klasszikus zene rajongója vagyok, ő bízott meg
a Zenei jegyzetek írásával, s ennek következtében
lettem zenei tárgyú könyvek buzgó olvasója, s le-
mezek gyűjtője. Végtelenül kedves, jóságos em -
ber volt, érezni lehetett, hogy „Krisztus min-
denfelől” bekerítette, s rettentő súlyos keresztet
helyezett vállára, hiszen döntenie kellett, kik ma-
radjanak a rend tagjai és kik keressék kenyerüket
világiakként, vagy — szerencsés esetben — világi
papokként. Kivételes hatású tanárként maga köré

gyűjtötte legkedvesebb tanítványait, a „Szegedi
fiatalokat”. Közülük Radnóti Miklóst fiaként sze-
rette, valamennyiüket támogatta, s némelyikük-
ben keservesen csalódott. Életem végéig sem tör-
leszthetem vele szemben lévő tartozásaimat.

Mosolygós, ugyancsak magával ragadóan ked-
ves barátja és rendtársa, a történettudós Balanyi
György aligha véletlenül írt rendszeresen Szent
Ferencről. Ő is ferenci lelkületű, mélyen hívő, nyi-
tott szerzetes volt, a kispapok rengeteget tanul-
hattak tőle. Legendák szólnak megingathatatlan
nyugal máról, szemérmesen rejtegetett óriási tu-
dásáról. Néha a folyosón Sík Sándor szobája
előtt Ohmacht Nándorral vitatták a rend idő-
szerű tennivalóit. Ohmacht atya szintén kedves,
szelíd szerzetes, Pilinszky János legkedvesebb ta-
nára volt, leveleztek is egymással. Ők ketten a
filozófus Előd Istvánnal, Darvasy Mihállyal al-
kották Sík Sándor szűkebb tanácsadói körét.
Darvasy is joviális, kerekded szerzetes volt, Előd
István pedig az ellenkezője: aszkétikus alkat. Ak-
koriban a Kalazantiumban oktatott teológiát, a
kispapok rengeteget tanulhattak tőle, még azt is
elsajátíthatták, hogyan viselkedik egy úriember.

Bár akkoriban a piarista tanárok keze alól a ter-
mészettudományok majdani kiválóságai kerültek
ki, hadd idézzem fel magyartanárom, Fekete
Antal alakját. Többször is elmondtam: nagy büsz-
keségemre élete utolsó éveiben (1994-ben hunyt
el) tegezhettem, meg volt elégedve kritikámmal,
amelyet a keresztnevekről készített könyvéről
írtam az Új Emberben. Hűvös, távolságtartó ta-
nárnak ismertük. Később meglepetten olvastam,
hogy nagy népszerűségre tett szert a gyerekek kö-
zött — nyilván őket nem riogatta tanári noteszé-
vel, amelyben szép számmal sorakoztak a vázla-
tok meg nem tanulása miatt sorakozó elégtelenek,
melyeket a nyelvtani elemzések és a helyesírási
vétségek is szaporítottak. Következetes, kemény
tanárunk volt, sokat tanultam tőle, s hogy az egye-
temen a nyelvészet egyik évben sem jelentett ne-
hézséget (kivéve Pais Dezsőnél), neki köszönhet-
tem. Öregségében a ministránsokat leckéztette, ha
nem elég kifejezően mondták szövegeiket, erről
azonban a fiamnak vannak megbízható emlékei.

Hegyi Ferenc a párhuzamos osztály osztályfő-
nöke volt, eredetileg magyar szakos, de a kény-
szerű körülmények miatt nekünk oroszt tanított,
és igazi tudására abból következtettünk, ahogy az
orosz irodalmat méltatta. Ő nem rendtársai krip-
tájában várja a feltámadást, hanem a Farkasréti te-
metőben, családi kriptában. Általában rettegtek
tőle: ironikus volt, váratlan hangulatingadozásai
olykor kiszámíthatatlanná tették. Kevesen tudták,
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hogy az ÁVO legényei leverték fél veséjét. Szobá-
jában gyógyszeres üvegek sorakoztak, a belépőt
megcsapta „a halál vad aether-szaga”, melyet el-
lensúlyozott a verseskönyvek sora. Rajongott a
versekért, remek magyartanár volt. Egyik legked-
vesebb tanáromként tartom számon, egyetemista
koromban is gyakran felkerestem, hogy beszél-
gessek vele. Elvesztése fájdalmasan érintett, be-
tegsége miatt jóval korábban hunyt el nemzedék-
társainál.

Egyetlen esztendővel volt idősebb osztályfő-
nökömnél, Gál Istvánnál. Róla sokszor elmond-
tam, két lélek lakozott benne. Egy szelídebb a tör-
ténelem és egy tigrisé a latin órákon. Abban az
időben a hazaszeretet, hazafiság szavak és a hoz-
zájuk fűződő érzések devalválódtak, az interna-
cionalizmus nyúlós közhelyeibe fullasztották
őket. Nem így Gál tanár úr, aki valóban hazájá-
nak tekintette Magyarországot és annak történel-
mét, s arra nevelt, hogy mi is érezzünk így. Az ő
vezetésével éreztük át Trianon tragédiáját, s hogy
valójában mi történt a valóságban a „felszabadu-
lás” címszóval hamisított események idején. Ke-
ményen őrizte a piarista szellemet, az oda nem
valókat kirostálta; majdnem egyharmadnyi osz-
tálytársamtól kellett megválnom az évek során.
Amikor pedagógia szakról latinra sikerült válta-
nom, pár órát rám szánt, hogy felfrissítse ham-
vadó tudásomat. Valójában akkor ismertem meg
személyiségét és gondolkodását. Igaz, egy pilla-
natra sem rejtette véka alá nézeteit: a Mátyás
templomban (melynek múzeumát alapította és
vezette) a déli szentmisén elsüvített prédikációi-
nak városszerte híre volt. Sosem voltam híve a
szószékről eldörgött politikai intelmeknek, ám ott
és akkor ezeknek értékőrző szerepe volt.

A gimnázium egyetlen hittanára, Medvigy
Mihály 2001-ben hunyt el, rendtársai körében
nyugszik ő is az Új Köztemető piarista sírkertjé-
ben. Sokakra életre szóló hatást tett, máig őrzik
azokat az összefoglalásait, amelyeket témazá-
rókként diktált munkafüzetünkbe. Kiváltképp
érdekesek voltak az apológiáról tartott órái, me-
lyek megalapozták világnézetünket egy olyan
korban, amely támadta a keresztény értékrendet.
Inkább tudós volt, mint fegyelmet tartó tanár.
Kiválóan ismerte az ókeresztény és a bizánci
művészettörténetet, ezeket a rendszerváltás után
tanította is a miskolci egyetemen. A vasárnapi
diákmisék után összeverbuválta a zenekedvelő-
ket, és magyarázataival fűszerezett lemezbemu-
tatókon vezette őket és az alkalmi érdeklődőket
ugyancsak e művészeti ág alaposabb ismeretére
és szeretetére. Megrázó látvány volt, ahogy utol -
só éveiben magatehetetlenül üldögélt egy karos -
székben a folyosón, de egyes tanítványait még
akkor is névről ismerte. Végül támogatásra szo-

rulva botladozott. Éppen ő, aki oly sok tudomány -
ágban mozgott ismerősen.

Ennek a generációnak legszínesebb, legszelle-
mesebb tagja, Simon Sándor már nem tanított,
 mikor gimnazista lettem. Latin–görög szakon
vég zett, mestere, Kerényi Károly a legtehetsége-
sebb növendékei közé sorolta. Hatalmas tudását
azonban nem foglalta írásba, ám százak őrzik em-
lékezetét, máig emlegetik szellemes megjegyzé-
seit, és sok fiatal számára jelentettek lelki táplálé-
kot magyarázatai. Elsők között láttam az atyák
közül, a folyosón sétálgatva „brevizett”, mondta a
breviárium aznapra szóló imáit, s a mellette elha-
ladókra rámosolyogva mindig azt kérdezte: „Mi
újság, fiacska?” Sosem értettem, miért szalajt a
sarki dohányboltba cigarettáért, miért nem megy
el a boltig, s miért gondolja, hogy a rendházzal
szemben árusító újságos bódéjából figyeli a pia-
ristákat. Ma már tudom, nem volt igaza, s bölcsen
döntött a rendi vezetés, mikor kivonta a tűzvo-
nalból. Görögre jártam hozzá, esténként pedig ba-
rátaimmal kötetlen beszélgetésen csodáltuk tu-
dását, szellemességét, mélyről fakadó hitét.
Farkas Tamással (a piaristák későbbi orvosával),
Ferencz Tónival (körünk zsenijével) és Kovács
Pistivel (a legendás dokival) üldögéltünk a fote-
lokban, majd nagy lármával ballagtunk a Kálvin
tér felé, Satya bácsi egy-egy felejthetetlen kiszó-
lását idézve.

Nyomorúságos látvány volt a magatehetetlen
Schütz Antal, ki tudja hányadik agyérgörcse után.
Ki hitte volna, hogy fénykorában a rend büszkesé -
geként tartották számon, s az ő szerkesztésében
megjelent Prohászka-sorozat örvendeztette meg a
könyvek nagy barátját, XI. Piusz pápát (a neki
szánt példányokat fehér színű borítóval készítet -
ték). 1953-ban hunyt el, megváltás lehetett szá-
má ra a halál.

Az idősebbek közül az 1902-ben született Péter
Mihály földrajzot tanított, s mintha nagyapánk
lett volna, pedig alig haladta meg ötvenedik élet-
évét. Éretlen kamaszokként visszaéltünk jóságá-
val, mígnem Gál tanár úr közénk nem csördített.
Ám a következő tanévtől már a jóval fiatalabb
Vízvári László tanította a tárgyat, jóllehet végzett-
sége szerint biológus volt. A rend szétverése után
Endrődön működött kisegítő lelkészként, innen
került a gimnáziumba, ahol nyugdíjazásáig okta-
tott. Országosan ismertté nem tudományában
elért eredményei tették, hanem az Aurora, majd
Astra bábcsoport, melyeknek alapítója és művé-
szeti vezetője volt. Produkcióikat külföldön is
szívesen fogadták.

Maklári Lajos kémiát tanított. Nem tudtuk, so -
sem dicsekedett vele, hogy a Szegedi Egyetem Ás-
ványtani Tanszékének tanársegédeként is dolgo-
zott. Énekkaráról sokkal nevezetesebb lett, a tenor
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1-ben ketten tartottuk a frontot, Petzkay Endrével
(szép színészi pályát futott be), pontosabban ő volt
a frontharcos, én az utóvéd. Énekkari szereplésem
mégis jótékony hatással lett kémiából kapott ér-
demjegyemre. A tanár úr a Budapesti Kórusnak is
oszlopos tagja volt. Egy-egy oratórium-előadás
előtt barátságosan felénk kacsintott. Korán, hat-
vanöt évesen hunyt el (augusztusban lesz 40 éve).
Szeretnivaló, vidám alaptermészetű szerzetes
volt, máig hallom, ahogy „kiskomámnak” szólít.

Mielőtt a legnagyobb általam ismert tanár-
egyéniségekről szólnék, hadd idézzem az ország
Öveges Józsefét, a televízió felejthetetlen kísérle-
tezőjét, aki ebédelni járt a piaristákhoz, s mindig
gondosan megtörölgette kezét, ha kilincshez nyúlt
(Zalaegerszegen nyugszik, a Göcseji úti temető-
ben). Holl Béla (1997-ben hunyt el, ő is a piarista
sírkert lakója) egy nyelvemlék felfedezésével és is-
mertetésével lett az irodalomtörténet-írás megbe-
csült alakja. Ő is a piaristák szűkös ebédjét fo-
gyasztotta.

Hadd kezdjem a legjelentősebb hatást tett ta-
ná rok sorát Pogány Jánossal. Lenyűgöző hozzá-
értéssel oktatta a szívének oly kedves matemati-
kát, s hogy mekkora eredménnyel, azt a magyar
tudo mányos élet számos kiválóságának pályája bi-
zonyítja. Zeuszként szórta villámait. Ájászként
dörgött a táb lá nál, valóságos dührohamot kapott,
mikor kiderült, hogy valaki nem a saját erejéből
végzett a házi feladattal, s valósággal összeomlott,
ha valaki nem a matematikát, hanem a fizikát vá-
lasztotta hivatásául. Beleznay Ferit szerintem még
most is görbén szemléli a mennyek országából.
Mert oda jutott, hisz a zord gesztusok mögött
arany szív rejlett. Bizony sága, hogy nekem jelest
adott, hogy el ne rontsa a bizonyítványomat, ne-
hogy ez legyen bölcsészkari felvételem akadálya.
Egyetlen büszkeségem: én készíthettem vele utol -
só interjúját a Vigiliában. Döbbenten néztem a ma-
tematikai szakkönyvek ármá diáját a könyves-
polcokon. Még ő is úgy érezte, hogy napról-napra
fejlesztenie kell tudását.

Közvetlenül mellette kap helyet a piaristák
pan teonjában a fizikus Kovács Mihály. Olyan
szer tárat hozott össze, amilyen magában álló volt,
jövendő fizikusok raját gyűjtötte maga köré, köz-
ben csónakot épített, túrákat vezetett, s nagy hatást
tett tanítványai lelki életére is. A háború után sze-
mélyesen hozta haza leventeként nyugaton ragadt
tanítványait. Lenyűgöző tanár és személyiség volt,
ebben mindenki egyetért, aki vonzáskörébe került.
Már majdnem egészen vakon vezényelte csapatát,
amikor eléje járultam, és elrebegtem nevemet.
„Emlékszem” — mondta lesújtó hangsúllyal. Hát,
ennyit az én fizikatudásomról. Csak felháborodni
tudtam, miért kell egy aranykoronát vízbe meríteni
és számokkal gyötörni a fiatalságot. Akkor gya-

korolt Kovács Mihálynál Varga László, későbbi tar-
tományfőnök. Számára a fiam jelentett ugyanolyan
feltörhetetlen diót, mint én Kovács Mihálynak. Ma-
tematika–fizika szakot végzett a „nagy” Havas is,
aki rengeteget beteges kedett. A fiamat gyakorlati
foglalkozásra oktatta, jelek szerint eredménye-
sen. Élete végén Sátoraljaújhelyen működött. Ő is
a piarista sírkert lakója.

Ódákat lehetne írni Szemenyei Lászlóról,
akiben hibátlan tökéletességgel valósult meg a
piarista nevelési ideál. Hihetetlen érzékkel fog-
lalkozott a természetbe vágyó fiatalokkal, leg-
több jüknek életre szóló élményt adott csónaktú-
ráin, kirándulásain és óráin. Nekünk biológiát
tanított, tőle ismertük meg a teremtett élet szép-
ségét, lényegét, és a természet tiszteletét. Olyan
személyiségnek ismertük, akinek kisugárzása és
maradandó hatása van.

Ezekben az években, melyek a piaristák törté-
netének aranykönyvébe illenek, a matematikus
Balogh Ferenc volt az igazgató. Később Kemenes
László váltotta, szenzációs franciatanár. Fiamat
magyarra oktatta. Ő is a holtak számát gyara-
pítja a piarista sírkertben.

Micsoda seregszemle! Mekkora öröm vissza-
idéz ni ezeket a tanárokat, akiktől oly sokat tanul-
hattunk, s akik a lélek és test hivatott mérnökei
voltak. Tanulságos sorsok, köszönet felidézhető-
ségükért Rup pert Józsefnek. (Piarista Rend Magyar
Tartománya, Budapest, 2016)

RÓNAY LÁSZLÓ

ZÁVADA PÁL: EGY PIACI NAP

A 2. világháború utáni „átmeneti” éveknek több
olyan tragikus története (mikrotörténete) van, me-
lyek a kutatások és a publikációk ellenére nem,
vagy csak részben jutottak át a kollektív feledés
falán. Közéjük tartozik a kunmadarasi piacon
1946. május 21-én kitört pogrom is, amely —
szemben más, korabeli magyarországi zsidóelle-
nes atrocitásokkal — a teljes helyi zsidó közösség
ellen irányult. A három halálos áldozatot követelő
„tébolyult lincseléssorozatban” több százan vet-
tek részt, miközben a lakosság többsége és a rend-
őrség tétlenül szemlélődött és várt.

Závada Pál legújabb regénye ennek a napnak
az eseményeit, távolabbi-közelebbi előzményeit
és utóéletét beszéli el. A helyszín, Kunvadas csak
nevében fiktív, ahogyan az egykori valós szerep-
lők is mind más nevet kaptak. A visszaemlékező
narrátor, Hadnagy Sándor református tanító fele-
sége egyszerre kívülálló és maga is elszenvedője a
történteknek: jelen van a pogrom kirobbanásakor,
segíteni próbál egy zsidó ismerősén, a férjét ugyan -
akkor pogromra való felbujtással vádolják meg.
Hadnagyné egy detektív — vagy egy tényregény -
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író — alaposságával próbálja rekonstruálni a tör-
ténteket: nemcsak arra támaszkodik, amit maga is
látott, másoktól hallott, vagy az újságokban olva-
sott, de még a budapesti népbírósági tárgyalást is
végigkövette, és közben jegyzetelt.

Az elbeszélő természetesen nem elfogulatlan,
hiszen meg van győződve a férje ártatlanságáról,
és ennek többször hangot is ad: „Azt a fölfordu-
lást, amely aztán ezekbe a fölfoghatatlan tettle-
gességekbe torkollott, nem az én férjem hívei okoz-
 ták.” Az apológia mellé azonban önvizsgálat is
társul: „Többször is eszembe jutott aztán, hogy
vajon befolyásolhattuk volna-e a történteket, ha
valamit másképp csinálunk ezen az elátkozott má-
 jus 21-i kedden — vagy a megelőző napon, hét-
főn. De nem látom, mit kellett és mit lehetett vol-
na lényegesen másképp tennünk, amivel bármely
fejlemény bekövetkeztét megelőzhettük volna
(…).”

A regényben azonban nem csak egyetlen né-
ző pont érvényesül, Hadnagyné ugyanis — új-
ságcikkek és hozzá írt levelek mellett — a népbí-
rósági tárgyalás vallomásaiból is idéz; ez utóbbi
narratívabetétek szinte észrevétlenül simulnak
az elbeszélés szövetébe, a történéseket pedig a
maguk nyers mivoltában, közvetlenül, áttételek
nélkül tárják elénk: „Fenyegetően körülvesznek,
folytatta vallomását Würczel. Aztán nekem
esnek. Ököllel és bottal verik a fejemet, az arco-
mat. Véres sebeket ejtenek rajtam. Szétzúzzák az
állkapcsomat, kiverik öt fogamat. Úgy összever-
nek és -rugdosnak, hogy a földre kerülök, és meg-
reped a bordám. Aztán elájulok. (…) Csak ami-
kor benyúltam a számba, és öt véres fogam a
kezemben maradt, akkor jöttem rá, hogy nem
mint szociáldemokratát ütnek, hanem mint zsi-
dót.” A bírósági jegyzőkönyvekből átvett meg-
szólalások a lincselők homályos motivációiról is
árulkodnak: „Mer’ mikor a zsidók hazagyüttek,
nem volt semmijük, most mégis ők eszik a fehér
kenyeret. Én meg hiába túrom orrommal a földet,
csak nyomorult maradok!”

S bár a regényből világosan rekonstruálható az
események kronológiája, az elbeszélés nem line-
árisan halad előre: Hadnagyné meg-megszakít
egy történetet, előre- és visszautal, vagy szemé-
lyes, családi emlékek kitérőire téved. Ír a háborús
évekről, a deportálásokról, az újrakezdésről, a vi-
déki élet mindennapjairól és a politikai pártok ak-
tivizálódásáról éppúgy, mint az 1946 tavaszán
Budapesten szárnyra kapó vérvádas mende-
mondákról (gyerekhús a Teleki téri disznósajtban,
a Dob utcai „gyerekkolbászgyár”, gyerekkörmök
egy újpesti virsliben stb.). Nyugtalanító epiló-
gusként — egy ismerőse levelét ismertetve — be-
számolót kapunk az 1946-os miskolci pogromról
is. Itt már nemcsak az események, de a nevek is

valósak, ami e tényekre épülő fikcióban a „ténye-
ket” erősíti (a „fiction” és a „faction” rétegeinek
elválasztása, illetve összefűzése mint írói mód-
szer, külön vizsgálódás tárgya lehetne).

A kunvadasi pogrom részletes elbeszélése és
a hozzá közvetlenül nem kapcsolódó történetek
és leírások jó támpontokat adnak az olvasónak,
hogy az újjáéledő antiszemitizmus jelenségét a
korszak tágabb politikai-társadalmi-mentális
kontextusában (is) megpróbálja értelmezni. Záva -
da narrátora ugyanis csak ismertet, „tudósít”
vagy beszámol, míg az okok lehetséges magya-
rázatait, a következtetések levonását az olvasóra
bízza.

Az Egy piaci nap fontos könyv, már pusztán a
kollektív emlékezet felfrissítése miatt is. Emel-
lett jól kiszámított, feszes szerkesztésmódja, dra-
matikus eseménykibomlása, a különböző meg-
szólalásmódok hangszerelése szinte letehetetlen
olvasmánnyá teszi. Rekonstruált világa zárt —
nem aktualizál, nem sejtet jövőbeli párhuzamo-
kat, a múltba fordulása ellenére mégis felsejlik
belőle valamiféle aggodalom: vajon mindez meg-
 történhet-e újra? (Magvető, Budapest, 2016)

DURÓ GÁBOR

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN: 
MAKK ÁSZ AZ OLAJFÁK HEGYÉN

Messziről érkezett a kortárs magyar irodalomba
Kerékgyártó István. Olyan kijelentés ez, amely
ha akarom, igaz, ha akarom, nem. Volt ő a pécsi
egye tem jogi karának oktatója, a Somogy Me-
gyei Tanács főosztályvezetője, a rendszerváltás
után privatizációs tanácsadó, nagyvállalatok tu-
lajdonosa és társtulajdonosa, majd végül az ak-
kori médiahatóság, az Országos Rádió és Televí-
zió Testület főigazgatója. Utóbbi helyről önként
és lelkiismereti okok miatt távozott 1999-ben.
Ettől kezdve szabadúszó író lett, aki 2001-ben
adta közre figyelemre méltó nagyprózáját, a Va-
gyonregényt, amely a hazai privatizáció első szép-
 irodalmi feldolgozására tett kísérlet volt. Ebben
az értelemben műve irodalomtörténeti jelentő-
sége nehezen vonható kétségbe. Ha ehhez hoz-
zátesszük, hogy a téma további fikciós feldolgo-
zására vajmi kevés próbálkozást jegyezhettünk
fel a regény megjelenését követő másfél évti-
zedben, akkor a kísérlet egyedülállóságának té-
nyét is rögzítenünk kell.

A debütáló kötet után 2003-ban jelent meg
a Makk ász az Olajfák hegyén, hat évvel később a
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete, míg a nagy
áttörést hozó, Rükverc című regénye 2012-ben. Az
ezzel tematikus rokonságban álló Hurok című
novellafüzére két évvel később. E két utóbbi mű
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sajátos, bizonyos értelemben rendhagyó fogad-
tatásáról sokat elmond, hogy színpadi átiratok
készültek belőlük, amelyeket egyebek mellett
Budapesten a Katona József Színházban, a ka-
posvári Csiky Gergely Színházban, a Kassai Thá-
lia Színházban és a stuttgarti Tri-Bühne Színház-
ban mutattak be.

Szakmai önéletrajza — ha szabad ezt a kifeje-
zést alkalmazni — alapján igaznak tűnik Kerék-
gyártó István messziről érkezettsége, ám ha meg-
gondoljuk, hogy egyre több hasonló indíttatású
pályatárssal találkozhatunk a kortárs magyar iro-
dalomban, akkor a kívülállás, az outsiderség már
nem is számít (akkora) különlegességnek. Le-
gyen elég e helyen napjaink két olyan prózaíró-
jára utalni, mint a nemzetközi jogi irodák és mul-
tinacionális vállalatok világából érkező Kötter
Tamásra, és a világ legveszélyesebb válságzóná-
iból és frontvonalairól tudósító Jászberényi Sán-
dorra. Kerékgyártó István életrajzi és irodalom-
szociológiai háttere jelentős mértékben eltér
Kötterétől és Jászberényiétől, más generációhoz
is tartozik, ám a tény attól tény marad: nem a
bölcsészkarok szemináriumi termeit elhagyva
kopogtattak be a jelenkor irodalmába.

Kerékgyártó írói életművének alapanyagá-
hoz többféle módon közelíthetünk. Egyfelől
nyilvánvaló, hogy élményanyagának jelentős
része a rendszerváltás utáni Magyarország gaz-
dasági és politikai témáival összefüggő (Vagyon -
regény, Rükverc, Hurok). Másfelől a gyermekkor
világát megidéző Makk ász az Olajfák hegyén azt
példázza, hogy a személyes múlt regényesített
megírásának igénye a legkevésbé sem idegen
tőle. Harmadrészt — és ez már írói sokoldalúsá-
gát jelzi — a történelmi kalandregény (Trüffel Mi -
lán) szintén az alkotói repertoár része. A Trüffel
Milánról szóló, egyöntetűen elismerő kritikák
már a Rükverc megjelenése előtt jelezték, hogy
Kerékgyártó István az elfogadott és jegyzett szer-
zők között kapott helyet napjaink irodalmában.

Az 1960-as években egy Somogy megyei kis-
településen játszódó Makk ász az Olajfák hegyén
című regény újbóli kiadása nem csak azért volt
indokolt, mert remek regénnyel van dolgunk,
amelyre első kiadásának évében kevesen figyel-
tek fel. (Ebben bizonyára szerepe volt a szerző ak-
kori viszonylagos ismeretlenségének is.) Az újabb
kiadást indokolhatta, hogy a Kádár-korszak fel-
dolgozása és megértése iránti irodalmi (és nem
irodalmi) igény érzékelhető a hazai olvasóközön-
ség körében. Így ezt a nagyon is létező elvárás-ho-
rizontot természetes módon elégíti ki a regény.
Talán az is védhető álláspont, hogy a korhoz kö-
tődő élethelyzetek, életérzések és életstratégiák
megértéséhez az irodalom vihet közelebb, még
olyan módon is, ha — mint ebben az esetben —

egy isten háta mögötti mikrovilág mindennap-
jainak ábrázolása a prózai mű „illetékességi te-
rülete”. A nagybetűs történelem (bár a Kádár-
korszakra éppen ez a kifejezés alkalmazható a
leg kevésbé, éppen banalitása és trivialitása miatt)
éppen csak be-bekukucskál a regény lapjaira.
A regényvilág mégis teljes társadalmi körképet
jelenít meg, amelyet egy iskolás fiú (Ballagó La -
jos) nézőpontjából láthatunk. A gyermek család-
jának sokféleségében a szülők apolitikussága az
egyik magatartásminta, a másik a párttitkár „vö -
rös” Gyuláé, a sógoré. A rendszer lelkes híve és
hivatásos alkalmazottja túl együgyű és jóindulatú
ahhoz, hogy bárkiben is félelmet ébresszen. A fiú
szemével azonban ennél többet látunk, mert sze-
replői a történetnek a helyi iskola tanárai, a tele-
pülésen szolgálatot teljesítő katolikus pap, sőt
még a megyei népfrontelnök is.

A sok humorral és iróniával megírt regény
egyáltalán nem tudálékos módon a korszak poli-
tikájának lényegét ragadja meg azzal, hogy lép-
ten-nyomon nyilvánvalóvá teszi: az 1956 utáni
hatalmi kurzusnak nem volt semmiféle eszmei
tartalma, helyette csupán arra ügyelt, hogy a pro-
paganda masinériája és díszletei elfedjék a tarta-
lomnélküliséget. A hatalom elvárása csupán annyi
volt, hogy a látszatát vegyék komolyan. A látszat
pedig felér(t) a valósággal.

Így telt az életünk Pannóniában. (Pesti Kalligram,
Budapest, 2016)

BOD PÉTER

TAMÁSI ÁRON: ESZMÉLJ, ÁBEL!

Milyenek voltak Tamási Áron legelső írói próbál-
kozásai? Mikor kezdett el filmnovellákat írni? Mi-
lyen események álltak a nagy plágiumbotrány
hátterében? Az Eszmélj, Ábel! egy nemrég megje-
lent, hiánypótló antológia, amelynek szerkesz-
tője, Urbán László, az erdélyi író eddig kötetbe
még nem rendezett műveit válogatta össze. Az iz-
galmas könyvben olyan cikkeket, interjúkat és
visszaemlékezéseket olvashatnunk, amelyek ré -
vén teljesebbé válhat az eddig ismert Tamási-
életmű.

Tamási Áron a mai napig az egyik legolva-
sottabb magyar író, ennek ellenére úgy tűnik,
hogy még mindig akadnak olyan művei, ame-
lyek nem jelentek meg könyv formájában, régi
időszaki kiadványok részeként könyvtárak mé-
lyén hevernek. Az Eszmélj, Ábel! szövegei is csak
azért kerülhettek elő, mert Urbán László iroda-
lomtörténész az elkallódott huszadik századi
irodalmi művek „gyöngyhalászaként” össze-
gyűjtötte és sajtó alá rendezte őket. A kötet szer-
kesztője az előszóban azonban hangsúlyozza,
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ennek a könyvnek a megjelenése sem zárhatja le
a filológiai kalandozást, azaz Tamási műveinek
felkutatását, hiszen még mindig lappanganak el-
feledett Tamási-szövegek, de kitartó munkával
szép lassan talán eljuthatunk az összes művek,
majd a kritikai kiadás megjelentetéséig. A kötet
elején ennek megfelelően helyet kaptak Tamási
eddig ismeretlen elbeszélései, jelenetei és film-
történetei, míg a könyv második felében az íróról
szóló cikkeket és vele készült riportokat olvasha-
tunk, a függelékbe pedig a pályájának egyes állo-
másaihoz kapcsolódó korabeli reflexiók kerültek.

Az Eszmélj, Ábel! tehát rengeteg újdonságot
tartalmaz, a válogatásban számos olyan szöveg
szerepel, amelyet a nagyközönség eddig nem is-
merhetett, ez alól csak néhány kivétel van, pél-
dául Dsida Jenő Ladó Lajiról szóló cikke, amely
már korábban is nyilvánosságra került, kardi-
nális szerepe miatt azonban nem lehetett ki-
hagyni ebből az összeállításból sem. A Tamási
által felkarolt fiú története ráadásul néhány új
szöveggel is kiegészült, ezek által egyértelművé
válik, hogy az író és pártfogoltja körül kialakult
plágiumbotrány, amely során Ladó Laji azzal
vádolta, hogy Ábel történetét tőle lopta, alapta-
lan volt. A kötet tehát számos érdekességet tar-
togat, kezdve néhány korai zsengétől egészen a
filmforgatókönyvekig, és az Ábel-történet két
újabb darabjáig (A vándor megkísértése, Eszmélj,
Ábel!), amelyek közül az egyik egyben az anto-
ló gia címadó szövege is.

A mű elbeszélésekkel, úti képekkel indul, az
első szöveg, a Jere nálunk, kicsijézus, Tamásinak
egy egészen korai írása. A történetek, rövid jele-
netek nem mindegyike teljesen kidolgozott,
helyszínük többnyire a szülőfalu, szereplőik
pedig a nép fiai, gyermekei. Az írásokban meg-
jelennek a vallási témák, motívumok és a nép-
mesei elemek is, és többször is feltűnik Ábel fi-
gurája, aki Bolha kutyájával közös vándorlása
során újabb és újabb kalandokba keveredik.

A rövid elbeszélések után helyet kaptak a kö-
tetben az író filmnovellái is, amelyek különösen
izgalmasak, hiszen Tamási sokáig nem is gon-
dolkozott azon, hogy a film műfajával is fogla-
kozzon: a válogatásban szereplő egyik interjú-
ban például azt mondja, azért nem írt eddig
forgatókönyvet, mert nem kérték rá. Egy másik
— a kötetben szintén olvasható — nyilatkozat-
ból pedig az derül ki, hogy nem is szerette a
mozgóképeket, és ritkán járt moziba. Ennek el-
lenére később megpróbálkozott filmnovellák
írásával, így az Eszmélj, Ábel!-ben is találkozha-
tunk egy-két darabbal, például egy fazekasok-
ról szóló dokumentumfilmmel, valamint „egy
vidám film vázlatos történetével”, amely való-
színűleg egy korai regénytervének sűrített, for-

gatókönyvként megírt változata. „Pedig érdekel
a film. Sokat várok tőle és ez így is lenne, ha ko-
moly emberek kezébe kerülne a vezetés” — nyi-
latkozta Tamási a Film Színház Irodalom című
művészeti hetilapnak adott interjúban, amely
1942-ben jelent meg (158.). Alig hat évvel később
már az első magyar filmjéről, a Mezei prófétáról
kérdezte őt a Színház egyik újságírója, Halász
Péter (262.), ami azt jelzi, hogy mégiscsak látha-
tott némi fantáziát ebben a műfajban, még ha a
cikk alapján nem is volt száz százalékig elége-
dett az eredménnyel: főleg a színészi játékkal
nem sikerült kibékülnie.

A szépirodalmi alkotások és filmművészeti kí-
sérletek mellett bekerültek a kötetbe Tamási cik-
kei, tárcái, beszédei és feljegyzései, de mellettük
szerepelnek nyilatkozatok, vallomások, riportok
és interjúk is. A függelékben pedig helyet kaptak
Tamási testvéreinek, valamint kortársainak visz-
szaemlékezései, illetve különféle magazinok cik-
kei, tudósításai, amelyekből egészen megfogha-
tóan rajzolódik ki Tamási személyisége, írói
alkata. „Nem vagyok bő termésű ember. Nagy
kínnal, nehezen dolgozom” — vallotta be a Pesti
Naplónak adott interjúban 1929-ben (194.). A szö-
vegekből kitűnik, hogy leginkább a szülőföldje
és hazája iránti aggodalom, valamint az erdélyi
irodalom szerepe, fejlődése foglalkoztatta. „A leg-
 élénkebb figyelemmel kísérek mindent, ami az
országban és a világban történik. És csak úgy,
mint minden igaz ember, én is majdnem állandó
lázban vagyok azért, ami az országban és a vi-
lágban történik” — magyarázta az író 1950-ben,
a Haladás újságírójának (271.).

A Tamási Áron által adott interjúkat jól kiegé-
szítik a függelékben szereplő visszaemlékezések,
pályatársai, családtagjai által leírt történetek és
anekdoták, amelyekből egy szűkszavú, érzékeny,
ám igen határozott és erős egyéniség rajzolódik
ki. Az Eszmélj, Ábel! az újonnan felfedezett forrá-
sokkal és dokumentumokkal sokat hozzátesz az
eddig kialakult Tamási-képhez, s ezáltal talán is-
mert műveit is egy kicsit másképp olvassuk majd.
(Szerk. Urbán László; Helikon, Budapest, 2016)

FORGÁCH KINGA

MARIE-HÉLÈNE MATHIEU:
SOHA TÖBBÉ EGYEDÜL!
A Hit és Fény kalandja 1971-től
napjainkig

A Máltai könyvek sorozat elindításával és minden
évben karácsonyi ajándékként megjelenő új kö-
tetével Kozma Imre atya a hamar „felszívódó”,
láthatatlanná váló szeretetszolgálatai mellett
maradandó intellektuális, lelki kincsekkel aján-
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dékozza meg évről évre a hívő magyar olvasó-
közönséget. Ha jól számolom, a legelső Belon
Gellért: Jézus lelkülete új kiadása volt 2005-ben,
azután következtek Carlo Carretto- és Simone
Weil-könyvek, Szabó Ferenc, Herwig Büchele,
Boros László, René Lejeune és most Marie-
Hélène Mathieu könyve tizenkettedikként, egy a
fogyatékkal élők felkarolására alakult jelentős
lelkiségi mozgalom történetével foglalkozó mű.
— Igaz, a Vigilia könyvek között már nem egy
jelent meg Jean Vanier könyvei közül magyarul,
a „Hit és Fény” élvezetes, olvasmányos leírását
ebben a könyvben találjuk. A kettő amúgy is egy
kicsit más: a Hit és Fény Nemzetközi Szövetség
Vanier és Mathieu — elsősorban lourdes-i zarán -
dokutakra alapuló — találkozás-mozgalma ér-
telmi sérültek számára, míg a Bárka Közösségek
Nemzetközi Szövetsége a hátrányos helyzetűeket
megtartó, támogató szervezete (Jean Vanier alapí-
tásában). A Magyarországon is működő csopor-
tok 1984 óta léteznek, gyarapodnak, mélyülnek.

A kötet a bevezetésen kívül tizenegy fejezeten
át mutatja be a Hit és Fény csodálatosan kibonta-
kozó útját. Látni, hogy nem véletlen ez, hanem a
Gondviselés ajándéka. A kezdetek az ötletek vi-
lágába kalauzolnak, azután jött a döntés ideje,
majd a hatalmas építkezés, aztán a Szentlélek
megnyilatkozása, a sajtó közvetítésével kinyílás
a világ felé, a válság mélypontja, Róma válasza és
a „kiengesztelődés zarándoklata” (1975-ben), a
közösség tapasztalatának elmélyülése, az „evezz
a mélyre!” felszólítás ereje, az egység megőrzé-
sére tett erőfeszítések, a nemzetközi találkozók és
a „szabályzat” kidolgozása. Sok apró, egyértelmű
tapasztalat bizonyítja ennek a negyvenöt éve lé-
tező közösségnek az isteni rendeltetését, hivatá-
sát, amelyért a kötet végén közölt Jézus-imádság
is szól: „Segíts, hogy mi is részese legyünk feltá-
madásodnak!”

A könyv — amelyet Sallai Gábor igényes for-
dítása tár elénk magyarul — arról győzi meg az
olvasót, amit Kozma Imre atya karácsonyi kör-
levelében is hangoztat: „A karácsonyi Gyermek
felébreszt bennünket, hogy ki ne maradjunk
földi életünk megújulásának lehetőségéből. Új
ég, Isten emberbarát ege borul fölénk, és új útra
lelt a föld, Isten és ember közös útjára. Jézus em-
beri születése a humánum hitelességi pecsétje,
hogy örök időkre megóvjon az elembertelene-
déstől mindenkit, aki igaz emberségre törek-
szik” (2016 karácsonyán). Köszönjük! (Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2016)

PÁKOZDI ISTVÁN

LADÁNYI ANDRÁS:
KÉKCSEI FEJFÁK

Szeretetre méltó törekvés a helytörténeti kincsek
megőrzése. A művészetek szeretetéről, jelentős
pártfogásáról is neves rétközi Kékcsén ennek leg-
frissebb példája és eszköze egy fotóalbum. „A kék-
csei temetőben — a homokdombon — az 1950-es
évekig csak akácfából faragott fejfák és keresztek
álltak. A mi sajátos kékcsei fejfáink mára az elve-
szendő kincsek közé sorolódtak. Már nem készí-
tenek Kékcsén fejfákat. Ladányi András fotóalbuma
— fotódokumentációja — a temetőben még meg-
lévő több mint 70 fejfáról, fakeresztről mutat be fe-
kete-fehér fotókat. Talán az utolsó percben készült
el ez a fotóalbum ahhoz, hogy megőrizze a kék-
csei fejfákat az utókornak” — írta bevezetőjében
Szekeres Katalin, a község polgármestere.

A korhadó, repedezett fejfák egyszerű díszí-
tésűek. Általában egyetlen nap alatt készültek a
vallásos faluban. Jellegzetes formájukkal, rajzo-
lataikkal-mintáikkal, a füstöléssel elért fekete
színükkel ismerkedhetnek meg e gazdag fény-
képanyag szemlélői. Összehasonlíthatják ezeket
a szomszédos települések (Tiszakanyár, Sza-
bolcsveresmart) temetőiben állított fejfákkal is.
Rajzos eligazítást kapnak, és adatközlők beszá-
molóiból értesülhetnek egykori fejfakészítők ke-
gyeleti tevékenységéről.

Mivel napjainkra már a halott melletti vir-
rasztás ősi hagyománya sem él Kékcsén, a kiad-
vány külön értékei azoknak a népi és egyházi si-
ratóénekeknek a szövegei, melyeket korábban
rendszeresen énekeltek a halottas házaknál a
sokszor hajnalig tartó alkalommal.

Az ember életének elkerülhetetlen része a
halál, a távozás e földi világból. Az itt maradó
hozzátartozók, barátok, ismerősök számára ke-
gyeleti hely a napjainkban már műkőből, grá-
nitból, márványból készült fedőlappal és fej-
résszel ellátott síremlék. Időnként alkalmazzák
még a faragott kopjafát is e célra a temetőkben.
Ezért talán valóban az utolsó lehetőség volt a
néprajzi emlékekkel bíró fejfák megörökítése.

A fotóalbumot az októberben felszentelt lé-
lekharangról beszámoló tudósítás zárja. A ha-
rang Gombos Miklós harangöntő mester őr-
bottyáni műhelyében készült. A Réti Zoltán által
Felsőcser nátonban faragott, székely kapura em-
lékeztető formájú és gazdagon faragott harang-
láb két oldalának feliratai: „AZ ÉLŐKET HÍVOGA-
TOM. A HOLTA KAT ELSIRATOM.” A lélekharang a
kékcsei polgá rok közadakozásából valósult meg.
(Kékcse Köz ség Önkormányzata, Kékcse, 2016)
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