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MARIA GEORG HOFMANN

Lébény, Lu ther
Né gyen vol tunk. Gá bor és Te réz, a né hány év vel 

az elõtt meg halt evan gé li kus püs pök két leg idõ sebb gye-
re ke, az tán Berry Brewer-bõl (Penn syl vania) és én. Berry 
vál tig ál lí tot ta, hogy a lébényi temp lo mot fel tét le nül meg 
kell néz nünk, mert an nak ide jén több ször pré di kált ben-
ne Lu ther. Né me tül, tet te hoz zá. Gá bor rám né zett, én 
va ló szí nû leg el vi gyo rod tam, Lö-Lõ, Le-Lu, Lu-Le, az az 
hogy Lu ther és Lébény, de az tán mind ket ten Te réz fe lé 
for dul tunk. Hár munk kö zül õ volt az ér zel mi kér dé sek 
dön tõ bí rá ja. Te réz jó sá go san mo soly gott. Sej tet tem, hogy 
az elõ zõ nap ra, Gá bor szol gá la tá ra és az azu tá ni mu zsi ká-
lá sunk ra gon dol. Gá bor te o ló gi át hall ga tott Sop ron ban, s 
úgy tet te ma gát hasz nos sá, ahogy csak le he tett, ugyan is 
még édes any ja öz ve gyi zse bé tõl füg gött. Az or go ná hoz 
vi szont nem csak a kö te les ség tu dás fûz te. Nem, iga zi 
nagy sze rel me az or go na, a te o ló gia pe dig apánk dön té se, 
mint ese tem ben a ta ní tó nõi pá lya, és ez a ki csik nél is így 
fog to vább men ni, a fi úk te o ló gi á ra, eset leg or vo si ra, a 
lá nyok a ta ní tó kép zõ be, mint én, mond ta Te réz. Az óvó nõ 
csak fél na pot dol go zik, hogy a csa lád ra is le gyen ide je, 
tá mo gat ja fér je mun ká ját, nõi kö rö ket ve zet, ka rá cso nyi 
ba zárt szer vez, itt az tán be vi he tem fes tõi am bí ci ó mat, pél-
dá ul vi rá gos fej ken dõk, vagy be fes tett fõ zõ ka na lak, és ne 
fe lejtsd el, éven te egy gye rek.

És az ének!? Mi ért nem pró bálsz éne kel ni, kér dez tem. 
Teg nap es te is ar ra gon dol tam, hogy a Konziban nincs 
ilyen szop rán, ilyen jó in to ná ció, ilyen egy sze rû ség, és a 
szö veg cso dás ér tel me zé se. Ó, a szö ve ge ket, mint en nek 
a temp lom nak a gyer me ke, meg ta nul tam már elõ re, mint 
ti, ka to li ku sok a la tint. Dominus vobiscum, így Te réz. No 
ev vel az egy-két szlo gen nel nem bol do gulsz, így én. Er re 
Te réz: Ha haj lan dó len nél a Palesztrina Kó rus ban éne kel-
ni, ak kor len ne ott va la ki, aki tud la ti nul? Mi re én: Mi az 
Is ten cso dá ját éne kel nék? Al tot ta lán? Er re Te réz: Nem, 
nem, már csak azért se, mert a kar nagy úr az egész mi sét 
egy terc cel föl fe lé transz po nál ta. Meg aztán… éne kelj 
te csak né me tül, te nor ként ná lunk, az evan gé li kus temp-
lom ban. Gá bor nak mind egy, hogy mit éne kel, nincs szép 
hang ja, csak nem ki csú fol ja ma gát, ha éne kel. Ön ma gát 
iro ni zál ja, mint ha azt mon da ná: Ilyen han gom van, basta. 
Is tent ev vel a hang gal tu dom csak di csér ni. Mi ért nem 
adott szeb bet? Ezért az tán nyu god tan éne kel het má so dik 
szop ránt is, eb ben az eset ben a test vé ri es in ter val lu mok 
kü lö nös szer vi ha son ló ság gal szó lal hat nak meg. Jó sá gos-
nak gon dol tam Te rézt, amiért nekem szán ta a te norszó la-
mot, és érez tem, azt is õ szug ge rál ta, hogy Gá bor át ve gye 
a má so dik szop ránt, az or go na pe dig az al tot. Hogy mind-
eh hez még hoz zá jött Berry Brewer-bõl (Penn syl vania) 
a ma ga sa ját sá gos bassz ba ri ton já val, az az evan gé li kus 
temp lom és kul túr kör, va la mint a kol lé gi um ér de me volt.

Va la hogy nem az ele jén kezd tük el a mun kát, ha nem 
a fú gá nál. „Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern 
geistlich.” Ez a kvin tett fú ga ként fel dol goz va egé szen fel-
do bott ben nün ket. Ek kor tör tént, a be szél ge tés alatt, hogy 
Berry fel ve tet te a bicikliutat Lu ther hez. Ki mond ta, s ta lán 

az õ cso dá la tos bassz ba ri ton ja mi att mi rög tön el fo gad tuk 
az öt le tet, és már lát tuk is bi cik li jét, a kró mo zot tat, a seb-
vál tó sat, ami gyor sab ban ha ladt elõ re, mint a mi ne héz kes 
drótszamarunk, a szü lõk tõl, nagy bá csik tól ránk ma radt, 
sok szor nyi kor gó, leg több ször rozs dás, meg ko pott, olaj-
tól fe ke tél lõ lán cú tö ké let len ség.

Berry Brewer-bõl (Penn syl vania) hu szon egy éves 
bassz ba ri ton volt Gyõr ben, egy cso dá la tos bi cik li tu laj do-
no sa, s ez a bi cik li most a temp lom ülé sei kö zött csil log-
tat ta kró mo zott al kat ré sze it. Berry hoz ta ide, biz ton ság ba, 
mint egy drá ga nõt, dün  nyög tem gú nyo san ma gam elé, 
de Te réz meg hal lot ta és szid ni kez dett. Csak csú fold ki 
Berryt, igen, a kró mo zott ke rék pár já ra ször nyû büsz ke, 
gye re kes do log, de gon dolj ar ra, hogy ezenkí vül sem mi je 
sincs, a két far mer nad rág ját ma ga mos sa, a fe hér tri kó it 
és a zok ni ja it úgy szin tén. Tel je sen fö lös le ges lett vol na 
kér dez nem, hogy Berry mi ért jár egyet len fe hér tor na ci-
põ ben. Mert csak az van ne ki. És a szü lõk Brewer-ben 
vál nak, és a szeg rõl-vég rõl ma gyar szár ma zá sú ma ma 
nagy igé nyû ma dame, el ve szi a lel kész úr tól az utol só fil-
lér jét is, s a ki sebb köly kök rõl nem gon dos ko dik sen ki. 
Egy tá vo li ro kon, a Gráb-gyárban dol go zó tex til tech ni kus 
hív ta meg Berryt ta valy egy fél év re, 1949-ben, de az óta 
el vit te az ÁVÓ. Egy tex til tech ni kust! Mert ál lí tó lag BBC-
adá so kat hall ga tott. De a sze ren csét len alak nem is tud 
an go lul. Ho gyan le het be bi zo nyí ta ni, hogy va la ki va la mit 
nem tud? Ütik-ve rik, de nem hasz nál, mert nem tud an go-
lul, és kész. És el ve szik tõ le a la ká sát, és mi re Berry ide ér, 
nem mer el men ni a cím re, va ló szí nû, jó ösz tö nei van nak. 
És mert a temp lom ban, ná lunk éne kelt, el mond ta ezt 
ne kem, és most a kol lé gi um kis nyo mo rult kam rá já ban 
la kik, a mo só kony ha mö gött. A va sa lós-szo bá ban. 

Meg fe nye get tem: Ne csi nálj úgy, mint ha egy ci ni kus 
alak len nél, nem kel le ne ezt a kró mo zott tál tos paripát… 
ide… Mi ért ne, ve tet te köz be Gá bor, tál tos pa ri pán kon 
ha za szál lunk, ha za hív fû, fa, lomb, vi rág. Berry meg hal-
lot ta, és pró bál ta utá na éne kel ni:

fû fa lomb vi rág
Musica sacra ez is? Ter mé sze te sen, mond ta Gá bor, és 

én – a cso dás bi cik li re cé loz va – sze rény han gon kö zöl-
tem Berryvel, hogy mi csak szak rá lis ze nét ját szunk, és 
egy ál ta lán, ki zá ró lag szak rá lis tár gya kat ho zunk a temp-
lom ba. Te réz go nosz maj mok nak ti tu lált ben nün ket. Er re 
Gá bor és én rá kezd tük:

Szép vagy,
gyö nyö rû vagy Ma gyar or szág,
gyö nyö rûbb mint a
Nagy vi lág
Nagy vi lág, Nagy vi lág
Új vi lág út
Új vi lág tér!
Ha a föld Is ten ka lap ja
stengalapja
stengalapja.
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Te réz ki fu tott a temp lom ból, be vág ta ma ga mö gött az 
aj tót. Ilyes mit so ha sem csi nált. El kul log tunk.

Más nap, a ki rán du lás ide jé re, az is ten tisz te let után, min-
den ki nek volt va la mi lyen bi cik li je. Én apám, Gyu ri ka 
ma si ná ját csór tam el, va gyis vet tem köl csön, kér de zés nél-
kül. Jó né hány oka volt, hogy mind ez nem le he tett szá má-
ra nagy öröm. A szom bat el le né re Gyu ri ká nak egy meg le-
he tõ sen sú lyos író gé pet (Olympia) kel lett Ná dor vá ros ból 
la ká sunk ra, a Ság vá ri út 25-be – aho va a Mun kácsy út ról 
„ki te le pí tet tek” ben nün ket – a bi cik li cso mag tar tó já ra erõ-
sít ve szál lí ta nia. Szom ba ton, a ke res gé lé sek mi att kés ve 
ér kez ve az ügy fél hez, egy nõi bi cik lin, a vá ro son ke resz-
tül, mond tam Te réz nek. Mi ért vesz ne ked nõi bi cik lit? 
Most an nak a le vét is  sza. Úgy kell ne ki. És mi ért a la kás-
ba? Hi szen a mû hely tud tom mal most a Ba ross út 36. alatt, 
a ház ud va rá ban van. Vagy ta lán el akar ja ke rül ni az irigy 
sze mek pil lan tá sát, és a pil lan tá sok mö göt ti gon do la to kat? 
Hofmann úr nak an  nyi mun ká ja van, hogy még a hét vé gén 
is dol go zik. Mint MA SZEK. Ezért van a ne jé nek olyan 

nagy gard rób ja. A ré gi la kást el vet te tõ le a ta nács, a Va sas 
ETO jobb- vagy bal szél sõ je kap ta meg. A Káldy csa lád-
hoz let tünk be nyo mo rít va, két öreg szü lõ, egy hu szon öt 
éves lány és egy huszonnégy éves fiú kö zé. Hát há za sod ja-
nak már meg, és men je nek el ott hon ról. Az érv, hogy hét-
vé gén a kö zös kony ha mö göt ti spájz ban kell a gé pe ket ben-
zin ben pu col ni, nem igaz, mert hét vé gén itt sen ki nek sem-
mit nem kell pu col ni. Egy nor má lis dolgozónak… Ta lán 
a fe le ség, ha pl. õ is dol go zó, mint az ura, ak kor a ház-
tartásban… Pucolni… Na meg a gye re ke ket, na meg az 
unokákat… Uno ká kat? Kér dez te Berry. De Te réz foly tat-
ta: Vagy ápol nia, ha kell, a szü lõ ket, vagy a nagy szü lõ-
ket, vagy a fér je szü le it, vagy más ro ko no kat. De az as  szo-
nyok mun ká ja azért még is csak kön  nyebb. Nem így van? 
Hofmann-né tud na ta lán író gé pe ket ja ví ta ni? És még ci pel-
ni is? Igen? És még ben zin ben is mos ni?

Nyom tuk a pe dált Mar tin Lu ther hez Lébénybe. Út köz-
ben szót lan volt min den ki. Né hány ki lo mé ter után Berry 
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a pe dál já ba ta po sott, mint ahogy tál tos pa ri pá ik ba, vagy 
azok szü gyé be vág ták sar ku kat õse ink a Csa ba út ján, vagy 
va la mi ha son ló tör tént ál lí tó lag, és cso dás nyilaikkal… és 
így to vább. Ma már ez nem tar to zik a ha tá sos mód sze rek 
kö zé, amik kel vé de kez ni tud nánk pl. a Vö rös Had se reg 
el len. Vagy el fog lal ni egy má sik or szá got. Hogy le gyen 
ola junk. Úgy tûnt, itt, 1949–50-ben, a cso dás bi cik lin, 
fe hér tri kó ban, hogy Berry majd vi szi va la mi re, mert az 
õ ha zá ja, Penn syl vania (USA), 1945-ben, az az öt év vel 
ez elõtt vé get ve tett a vi lág há bo rú nak, ami 1914–1918 
+ 1933–1945 ös  sze ge volt. Hogy eh hez az atom bom ba 
be ve té sé re volt szük ség, Berryt eb ben a pil la nat ban nem 
nyo masz tot ta. Mi pe dig itt ál lunk a sze gény sé günk szé gye-
né ben. So kunk nak nincs ap ja, any ja, so kunk nak rossz ideg-
ze te van, rossz fo gai, ros  szul táp lált tes te, rossz ge rin ce. 
Érez zük a ké sõb bi be teg sé ge in ket, amik eb bõl a nagy há bo-
rú ból ered nek, és ezért óva to sak va gyunk. Ezért fé lünk. A 
há bo rú nak vé ge, de Berry tá vo li ro ko nát egy sö tét lyuk ban 
kí noz zák, mert tud an go lul, vagy azért, mert nem tud.

Az író gé pe ket szom ba ton ként a la ká sán kell tisz tí ta nia 
Gyu ri ká nak. Ha az em ber MA SZEK, túl sá go san sok jut 
a mun ká ból. A Ságvári End re út 25. alat ti la kás sal szem-
ben ko ra reg gel tõl ké sõ es tig or dít a vá ro si me ga fon. Itt 
ala kul ki ké sõb bi tinnitusom. A hü lye ze nét csak va la mi 
hü lye hír mi att ál lít ják le. Be tel je sí tet tük az öt éves, ti zen öt 
éves, öt száz éves ter vet. Öt száz éve, vagy sok kal-sok kal 
ko ráb ban, az ön tu dat lan terv kész volt, kész min den ki ter-
ve: föl ka pasz kod ni a töb bi ek há tán. Gaz da gabb nak len ni. 
Töb bet en ni. Töb bet basz ni. Az egész vi lág nyüzs gé sét 
haj tot tuk ki ma gunk ból, hogy az új há bo rú, vagy va la mi-
lyen tö meg sze ren csét len ség meg va ló sul has son. Ha nincs 
elég em ber, nincs elég ka taszt ró fa.

Mi hár man, Gá bor, Te réz és én, ki-ki a nyo mo rú sá gos 
bi cik li jén, el ér tük a lébényi temp lo mot. „Re no vá lá si mun-
kák mi att zár va” – ez a szö veg ló gott kö rös kö rül több 
táb lács kán, vagy cso ma go ló pa pír-fec nin. Szin te nem is 
tör tén he tett másként… Bár az áll vány zat még min de nütt 
mun ká ra ké szen állt, raj ta fes té kes kan nák, kü lön bö zõ szer-
szá mok, ecse tek, de érin tet len mind, akár a fû. Itt sen ki 
se járt, mond ta Te réz. Le ül tünk az út szé lé re, a bi cik li ket 
egy más mel lé fek tet tük. Hall gat tunk. Em lék szem, ar ra 
gon dol tam, mi ért jöt tem jobb ra for dul va há zunk tól a kis 
fa hí don, és nem a vá ro son, az az a Révfalui hí don és a 
Káp ta landom bon ke resz tül, mint ko ráb ban. Szé gyell tem 
ma gam a „ki te le pí té sünk” mi att? A Mun kácsy út ról ide, 
eb be a ház ba? Gá bor köz ben meg szó lalt, hogy kol lé ga nõ je 
teg nap ké sõ es te föl hív ta, s hol nap utaz nia kell hoz zá Sop-
ron ba. Te réz ijed ten né zett báty já ra. Sze mé ben a kér dés: 
ter hes lett? Gá bor le sü töt te a sze mét. Te hát igen. De hát 
gyor sab ban nem le het ta nul ni. Há rom év még! Az elõtt 
nem le hetsz se géd lel kész! De mind ezt csak sut tog va. 
Vi szont te egy év múl va ok le ve les ta ní tó nõ le szel. Édes-
apá tok jól el ren dez te mind ket tõ tök életét… Tud tam, hogy 
Te réz meg pró bál be jut ni a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lá ra, 
mi u tán tel je sí tet te szü lei pa ran csát. Néz tünk ma gunk elé, 

hall gat tunk. Egy fi nom zaj ha tolt csön dünk be. Berry ma si-
ná já nak a züm mö gé se. Hir te len fé ke zett, le ug rott a nye reg-
rõl. Hal lot tá tok már? Éj jel ki tört a há bo rú! WAR! WAR! 
WAR! USA–KOREA! Hol nap re pü lök ha za! Nem szól tok 
sem mit!? Be vo nu lok és har co lok a ha zá mért. És az egész 
vi lá gért. 45-ben még túl fi a tal vol tam. Ki imád koz tam 
ma gam nak ezt a ko re ai há bo rút! Min den ki nek meg van a 
ma ga há bo rú ja! Berrynek is! Most jön az õ ide je! Az tán 
ha za térsz gyõz te sen, mond ta Te réz. Igen! Fi a tal va gyok, a 
had se reg nél ma ra dok tisz ti rend fo ko zat tal, ha la dok föl fe lé, 
egy-két éven be lül tá bor nok le szek! Ezt már Gá bor mond-
ta, hal kan. Az tán még hoz zá tet te, de gö rö gül:

„Ez sor sa min den em ber nek,
nem csak ne künk:
Elõbb-utóbb meg ront ja is ten éle tünk.
Mert mind vé gig nem él het sen ki
boldogan.”1

Te réz és Berry nem ér tet ték az idé ze tet. Gá bor csak 
le gyin tett: va la mi te o ló gus-izé, hagy juk, nem ér de kes. 
Hoz zám for dul tak, de én azt mond tam, hogy sem mit nem 
ér tet tem az egész bõl, ami csak rész ben volt igaz.

P. S.: Berry be vo nult és oda ve szett a ko re ai há bo rú ban. 
Te réz ta ní tó nõ lett, de há rom éven ke resz tül új ra és új ra 
fel vé te li zett a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lá ra, ahol az tán 
ta lál ko zott nagy sze rel mé vel, P. La ci val. Te réz va ló ban 
fõ zõ ka na la kat ké szí tett el adás ra, hogy fér je fes te ni tud-
jon. Har minc éves ko rá ban, vér rák ban meg halt. Gá bor 
ba rát nõ je el vesz tet te mag za tát. Nem kér dez tem, ho gyan. 
Ké sõbb több gye re kük szü le tett. Nem Gá bor lett evan-
gé li kus püs pök, mint ahogy mind nyá jan vár tuk, ha nem 
leg fi a ta labb öc  cse. Én el hagy tam a Ságvári út 25-ös 
há zat, Sztá lin ha lá la után (1953). Há rom évig Bu da pes ten 
ta nul tam, az tán Nyu gat ra me ne kül tem (1956). 1993–94-
ben ír tam egy re gényt né me tül, Gyõr rõl, Bu da pest rõl és 
Novákpusztáról. (12 szín pa di da rab után.) Sok he lyen 
nem tet szett a transz sze xu a li tás mi att, ami a há bo rú mel-
lett a könyv fõ vo na la. A ze ne tar tott el, fõ leg a Musica 
Sacra. Adott ke nye ret, ott hont, sze rel met.

Vis  sza em lé ke zés: szo ci ál pszi cho ló gia.
Most, hogy Te réz ko rai ha lá lá ra gon do lok, eszem be 

jut egy szo ci ál pszi cho ló gi ai gon do lat. A kér dés, hogy 
egy bi zo nyos sze mély hány sze re pet ké pes ját sza ni, 
hány sze re pet ké pes ma gá ba in teg rál ni egy dif fe ren ci ált 
ego. Ve gyük Te rézt! Szen ve dé lyes sze re tõ je akart len ni 
szép élet tár sá nak. Jó any ja há rom lá nyá nak. Jó ve ze tõ-
je sze gé nyes ház tar tá sá nak: gaz dál kod ni, íze sen fõz ni, 
mos ni, va sal ni. Éle té ben kez det tõl fog va je len vol tak a 
fes tett fa ka na lak, ami ket a fej ken dõk kel együtt gyár ta-
ni kez dett, s el ad ta õket, ugyan úgy, mint fér je ké pe it. 
Le mon dott sa ját mû vé szi am bí ci ó i ról. Gye rek ko rá ban 
az apá tól rá tes tált ta ní tó nõi fel ada tot töl töt te be, anyás ko-
dott ki sebb test vé rei fö lött, ké sõbb fi ze té sé bõl pó tol ta a 
tá gabb csa lád ban elõ a dó dó hi á nyo kat. Még vért is adott, 
hogy be vé tel hez jus son. A ke vés ke meg ma radt pénz bõl 
ci ga ret tát vá sá rolt ma gá nak.

1  Euripides el ve szett drá ma tö re dé ke i bõl a 275. szá mú, Csengeri Já nos for dí tá sá ban (Bp., 1926!). Men to rom, Heckenast atya rám ha gyott köny ve i bõl.


