
dulat szülötte volt. A figyelmeztetésem Marcsának szólt, az ördög gondolt rá, hogy 
a család is tudomást szerez róla. Olyan lovagias ügy féle kerekedett belőle, hogy no. 
En persze nem tudtam róla, csak most, amikor Ady Marcsáról kezdett beszélni éb-
redtem rá, hogy mi is történt. Adyt felszólították magyarázatra. Ady letagadta, Marcsa 
letagadta. S én — bár nem tudtam a folytatásról, — mégis benne marad tam a szósz-
ban. S most jött el az elégtétel órája. Ady jámborul nem tudva, hogy Tanoódynak 
Marcsa rokona is, szerelme is, szóba hozta a dolgot. Tanoódy közbevágott azzal, hogy: 
a leveleket nem Marcsa írta, hanem a Marcsa nevével visszaélve egy ismerős asszony. 
Amire Ady — fejét úgy a vállára haj tva azt mondja : — Ugyan kedves Bandim. A 
Marcsa ma délelőtt ismerte be nekem, hogy a leveleket ő írta: 

Ha már benne vagyok ebben a Marcsa ügyben be is fejezem. Rátz Péter nem 
bírta ki Szatmárt. Úgy búcsúzott el, hogy sose lá t juk többet. Szegény édesanyja ki-
mondhatatlanul szenvedett miatta, de jött a háború, s Péternek is haza kellett jönni 
Olaszországból. Elmeséltem neki a Marcsa esetet. Találkozott is Marcsával, s csak 
ennyit mondott neki: — Mindig is mondta Marcsa, hogy Adyig jár a korsó a 
kú t r a míg eltörik. 

A délutánból azonban este lett. Űgy nyolc óra fele azt mondja Ady, hogy neki 
el kell menni, mert még nem ír ta meg a Nyugat számára a kötelező két versét, s 
azt ma az esti gyorssal fel kell adni. 

— Itt nem lehet megírni ? — kérdeztem. 
— Lehet, ha tud nekem adni egy üveg bort meg Bikszádit. 
— Bor nincs. Szesztilalom van, még hozatni sem tudnék, de van egy üveg aszúm. 

Jó lesz? 
— Ha Bikszádi is van hozzá, akkor jó. 
így aztán Ady megírta a két versét. Tanoódy beült egy fiakerbe, kiment az esti 

gyorshoz, s a versek elmentek. 
Tanoódy visszaérkezte után nekiláttunk és a világ minden .problémáját megbeszél-

tük. Elpanaszoltuk kölcsönösen, hogy nincs az az elokvencia2 amivel a külföldön meg-
lehetne győzni valakit arról, hogy Magyarország önálló állam. A dualizmust megér-
tetni, az teljes lehetetlenség. Elpanaszoltuk a sivárságot, a maradiságot, az összetartás 
teljes hiányát. Mindent. 

Hajnalodott, mikor Ady és Tanoódy elmentek. Pár nap múlva Nagyváradról kap-
tam Adytól egy lapot. Csak ennyi volt rá í rva: 

Köszönöm., hogy van, és úgy van, ahogy van. 
Budapest, 1956. II. 6. Luby Margit 

(Közli: M. J.) 

Rodostói látogatás 

Július 31-én, napkeltekor a József At-
tila gimnázium épülete előtt megmoz-
dultak a kerekek és az Ikarus elindult 
csaknem negyven utasával Dédalosz 
földjére. Budapest—Szabadka—Újvidék 
—Belgrád—Nis—Szkoplje (Üszküb) — 

Thesszaloniki—Olympos—Korinthos— 
Mükéné—Patras—Delfi—Athén útvonal 
volt a húsznapos utazás első szakasza. 

Hellas szép és csodálatos. Az éghajlat 
nyári jellege állandó. Napfény, kék ég, 
virág, gyümölcs és csillogó tenger. Az 
utak kitűnőek, a nemzetközi forgalom 
óriási. Az életszínvonal jó. Nagy meg-
lepetés: semmi nyoma az ún. „balkáni" 
elmaradott állapotnak. A lakáskultúra 
fejlett . Bár a felszínesen szemlélődő a 
száz és ezer méter magasságban levő 

2 e l o k v e n c i a = é k e s s z ó l á s . 

sajtfőzőkunyhókat és juhhodályokat ál-
landó lakásnak véli. Az építészet a finn-
országihoz és japánihoz hasonlóan vi-
lágszinten van. A jól öltözött, korsze-
rűen felszerelt para.szrt és pásztor sza-
márháton megy fe l4e a sokszor üdülő-
nek, villának is beillő állandó lakásába. 
A növénytermesztés — gyümölcs és 
zöldség — irigylésre méltó, minden be-
érik. Ott tartózkodásunk idején felhőt 
sem lát tunk az égen. A kereskedelem 
tárgyilagos és tisztességes. Az emberek 
műveltek és udvariasak, előzékenyek 
nemcsak a magánéletben, hanem a hi-
vatalos e l járás során is. 

Az ókori történelmet és kultúrát is-
merő vagy iránta érdeklődő ember pe-
dig nem állhat megilletődés nélkül 
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egy-egy márványba vésett emliék vagy 
agyagban megtestesített képzelet előtt. 
A bölcsesség, az alkotó művészet és a 
szilárd emberi magatar tás örök példa-
kép. A legkeményebb alkatú férfi is 
szótlanná válik Leónidasz szobra láttán 
a thermopülei csatatéren, s meghatot-
tan, csendben szemléli az ősi feliratot a 
harcban végsőkig kitartó, hősi halált 
halt spártai harcosok s í rdombján: 

O KSEIN ANGELU LAKEDAIMO-
NIOS HOTI THEDE REMASI PEITHO-
MENOI (Itt fekszünk vidd hírül a spár-
taiaknak/ Megcselekedtük, amit meg-
követelt a haza) 

Keresztülmentünk a Taigetosz több 
mint 20 kilométeres, kígyózó hegyi út-
ján. Voltunk fenn a meteora kolostoi-ok 
hajmeresztő sziklapárkányain. Futot-
tunk Olympia város s tadionjában az 
ókori sportolók iránti tiszteletből. Láttuk 
Mükéné várkapujának híres oroszlán-
díszeit. Ültünk Delfiben a kéngáztól ká-
bult Pithia jósnő márványkerevet jén. 
Láttuk az epidauro&zi, egyedül épen ma-
radt, szabadtéri kőszíriházban Aiskylos 
Perzsák című d rámá já t korabeli jelmez-
ben. Mentünk Pieruszból Hydra szigeté-
re egésznapos tengeri f ü r d ő z é s r e . . . És 
még sok-sok más kedves emlék után 
búcsút intettünk Athénnek, az Akropo-
li&nak, a háromezer méter magas, ho-
mályba burkolódzó Olyimposnak és el-
indultunk a görög—török határ felé. 

Thessaloniki és Kavala (Dedeagacs) 
elhagyása u tán külsőleg is észrevehető 
volt, hogy mindinkább közeledünk Tö-
rökország felé. A falvakban több a mi-
naret, a mezőn a „bugyogós" ember. Ez 
utóbbi azért is érdekes, mer t Törökor-
szágban ilyet m á r nemigen látni. 1924-
ben a köztársaság kikiáltásakor sok más 
között betiltották a hagyományos török 
öltözködést (a fezt is), s bevezették az 
európai ruha és kalap viselését. 

A határon a vámvizsgálat mind gö-
rög, mind pedig török részről csak for-
maság. A buszba behallatszik a török 
határőr rendelkezése: csináljanak he-
lyet a magyar busznak! Közben több-
ször halljuk, hogy madzsarlar ... madz-
sarlar (magya rok . . . magyarok). Az 
emberek meglepően kedvesek, mosolyog-
nak az útlevél láttán, beszédünk halla-
tán. Frissítőre, sörre, serbetre, fagylalt-
ra hívnak vendéglátóként. S közben 
visszakérdeznek: Madzsarisztánból va-
gyunk-e s melyik városiból ? . . . Meglepő 
az érdeklődés, meglepő a ragaszkodás. 

Aztán tovább indultunk az E 5-ös 
úton Istambul felé, de közbeesően még 
van valami. Valami, ami már is szoron-

gó várakozással tölt el bennünket. Ki a 
filmmel, fényképezőgéppel foglalatosko-
dik, ki elmélyülten, gondolataiba te-
metkezve lélekben m á r a helyszínen 
van. Pedig még jó fél óra, míg beérünk 
Tekirdagiba, a Márvány-tenger par t ján 
fekvő, harmincezer lakosú Rodostóba. 
(Régi görög nevén Hraidestos, innen a 
„Rodostó" elnevezés.) Szép város, a kék-
ben, ezüsitben csillogó tenger par t ján . 
Tartományi székhely. A tengerparton 
virágos sétány, a vízen hófehér, úszó 
éttermek, különböző színű parti hajók 
és csónakok. A házak élénk színeikiben 
tarkák. Virág virág mellett. Üdítő, vi-
dám hangulat. 

A városnak két kiemelkedő miagyar 
vonatkozású nevezetessége van: itt élt 
száműzetésben II. Rákóczi Ferenc feje-
delem bújdosó kurucaival, s itt született 
Namik Kemal török író, akiinek egyik 
regénye éppen magyarországi tárgyú: 
Kanizsa Muihaszaraszi (Kanizsa ostro-
ma). 

A tengerparti sétányról régi kockakö-
ves úton jutunk fel a Rákóczi Emlék-
múzeum épületéihez, amely a Macar So-
kagi (Madzsar Szokai — Magyar utca) 
saroképülete. Jellegzetes régi török ház, 
terméskőből, de a kiugró második eme-
let fagerendákra épült. 

Érkezésiünkkor a Rákóczi-ház be jára-
ti a j t a j á t zárva találtuk. Az ott játsza-
dozó kis török gyerekek ezt látva, ön-
ként futottak a közeliben lakó gondnok-
nőért, aki néhány perc múlva meg is 
érkezett. Neve Henriette Aslan, nyugdí-
jas és maga is a bújdosó magyarok ké-
sei leszármazottja. 

Az épület főbejáratánál egy márvány-
tábla török és magyar nyelvű felirata 
állít emléket a történelemnek. 

A földszinti terembe lépve a látogató 
Kisfaludy Stróbl Zsigmond Rákóczi 
szobrában gyönyörködhet. Egyik olda-
lán nemzeti zászlónk, a másik oldalán a 
fejedelem harci lobogója. Az egész te-
rem tele koszorúval és trikolorral. Kö-
rös könül itt-ott török zászlócskák. Cso-
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portok (turisták, iskolák, intézmények), 
családok, egyének látogatásainak emlé-
kei. Mi is elhelyeztük hazulról vitt ko-
szorúinkat. El jutnak ide néha Erdélyből 
is, egy csoport kerékpáron tette meg az 
utat Háromszékből. De magyarokon és 
törökökön kívül lengyelek, franciák, 
olaszok, németek és mások, tengeren-
túlról is. 

Az első emeleten kiállított anyag a 
török—magyar történelmi és kulturális 
kapcsolatokat muta t j a be. A könyvek 
között Jókai: Erdély aranykora, Török 
világ Magyarországon, Takáts Sándor: 
Rajzok a török világból stb. A falón kis 
táblákon néhány azonos török—magyar 
szó a sok száz közül. 

A második emeleten van az ebédlő-
terem, amely tartó gerendáira támasz-
kodva kinyúlik az alsó két szint kőfala 
elé. A homlokzati és a két oldalfalon 
négy-négy ablak, finom rácsozattal. Jel-
legzetes török kézműves munka. A be-
rendezés egyszerű korabeli bútorokból 
áll. Közöttük az a karosszék, amelyeit 
maga az idős fejedelem faragott szám-
kievetett magányban. Egy szúette ládán 
kopjafa, r a j t a székely rovásírást utánzó 

betűkkel: „Kopjafa Mikes Kelemen 
emlékezetére, honfitársai szülőföldjé-
ről". A nyikorgó falépcső fel járat i ré-
szénél egy kis szolba, aiz asztalon az 
Édes nénémnek szóló levelek. 

Most is felhallatszik ide a tenger 
mormolás a . . . 

Befejeztük a múzeum megtekintéséit. 
A hazulról vitt magnetofon is utolsó 
ütemeit közvetítette az ismert kuruc 
daloknak. Elköszöntünk a gondnoknő-
től. Az a j tó bezárult, mi pedig szótla-
nul ballagtunk le a macskaköves régi 
utcán a tengerparton várakozó autó-
buszhoz. Közvetlenül az autóbusz köze-
lében egy kis török fiú állott egy jókora 
rakás dughagyma mellett, összeráncolt 
szemöldökkel, érdeklődéssel nézett ben-
nünket, figyelte beszédünket. Biz Mad-
zsiariz — magyarok vagyunk — mon-
dottam neki. Mire elmosolyodik, s mu-
tat fel az ormon kimagasló Rákóczi 
házra: „Madzsar basbucsu Kiral Rakot-
si 'nin müzeszi orada". (Ott van a 
magyar fejedelem-király Rákóczinak a 
múzeuma.) Aztán felkap a tarisznyája 
mellől egy újságpapírt, gyorsan néhány 
marok dughiagymát tesz belé, s utánunk 
futva kezünkbe nyomja, hogy nekünk 
ad ja Pénzt akarunk adni érte, de a ke-
zével hevesen tiltakozik, hogy nem — 
ajándék. 

A busz elindul, s hosszasan int, inte-
get u tánunk a múzeumi lépcsőin álló 
gondnoknő. De integetnek az ott játsza-
dozó kislányok és a hagymás kisfiú is. 

A buszban csend vain. Ha valaki mond 
is valamit, suttogva mondja . A csend, 
a hallgatagság nem más, mint tisztelet-
adás népünk, nemzetünk kimagasló 
egyénisége — a Nagy Fejedellem iránt. 

Miközben tovább tar t a csend, és a 
kerekek szorgalmasan róják a kilométe-
reket Isztambul felé, van idő elgondol-
kodni a látottakon. Az emlékmúzeum a 
maga anyagával szép, gyönyörködtető. 
A célnak is megfelel. A cél pedig az — 
ahogy annak idején Péter János külügy-
miniszter mondotta hivatalos, törökor-
szági látogatásakor —, hogy „hozzájá-
rul jon a magyar—török barátság elmé-
lyítéséhez". Valamit azért javasolni tud-
nék az illetékeseknek. A tájékoztató 
szöveget magyarul és törökül írták. 
Ez a legszükségesebb, hiszen magyarok 
és törökök, elsősorban isztambuli és kör-
nyékbeli iskolák diákjai a leggyako-
ribb látogatók. Helyes lenne azonban az 
idegenforgalomra tekintettél legalább 
egy összefoglaló, ismertető szöveget an-
gol, f rancia és német nyelven is kifüg-
geszteni. Hiányolható az is, hogy a kiál-
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lított anyagok között nincsenek ott a 
Rákóczi Ferenc emlékére kiadott külön-
böző bélyegek, bélyegsorok és a Nem-
zeti Bank által kiadott érmék. Pedig 
1935-ben, halálának 200. évfordulójára 
igen szép sorozat kerül t forgalomba, 
éppen rodostói emlékbélyegzővel. Ma 
már igen erős társadalmi érdeklődés 
kapcsolódik a filateliához és a numiz-
matikához. Helyeselhető lenne az is, ha 
a látogatás alkalmával magyar népda-
lokat, kuruc dalokat, a Rákóczi indu-
lót hanglemezről vagy magnetofonsza-
lagról be lehetne mutatni . 

A Magyar utcában egyébként van egy 
csorgó kút, amelyet a helybeliek „ma-
gyar kút"-naik neveznek, s a vizét igen 
kedvelik. A forrás fölé emelt díszes kő-
építményt a fejedelem csináltatta, ami-
re a falon török és lat in nyelVű feliirat 
emlékeztet. 

ilsztambul felé menet, balról három 
hatalmas, használaton kívüli régi kő-
vagy téglahidat látunk. Gyorsan meg is 
számoljuk a nyílást: 9 lyukú, szakasztott 
mása a hortobágyinak. Valamilyen mo-
csár vagy folyótorkolat fölött építhet-
ték, amely azóta kiszáradt. 

Már távolról feltűnik Isztambul lát-
képe a mecsetek, dasámik és minaretek 
megszámlálhatatlan erdejével. Nagy vi-
lágváros, csaknem két és fél millió la-
kossal. Végig haladunk a több kilométer 
hosszú Kemal Atatürk Bulvaran, ame-
lyet a római időkből fennmaradt „aquae 
ductus" óriási falépítménye közelében 
egy tekintélyes belvárosi út, a Macar 
Kardesler Caddesi (Magyar Testvérek 
Sugárútja) keresztez. Volt mit nézni a 
hátralevő napokban Isztambulban is. 
Gyakran szomorú emlékeket is lát tunk. 
Mindenekelőtt itt van a Yedikule (a 
Héttorony), a várost védő várfa l rend-
szeirek egyik legfontosabb erődítménye. 
Egyik része börtön. Ott raboskodott 
Török Bálint, Majlwth István, Béldi Pál 
és a többiek. S a többi magyar vonatko-
zású látnivaló: a Magyar Testvérek Su-
gárút ja közelében van a Modla Zeyrek 
Dzsámi, a régi Pantokrátor templom, 
amelyet a bizánci időben I. (Szent) 
László királyunk leánya Piroska építte-
tett. Vagy az Ayasofyában a budai vár-
ból, Mátyás király palotájából hadi-
zsákmányként elszállított kandeláber-
szerű, reneszánszkori bronz gyertyatar-
tó. Mindezt egy külön cikkben is hosz-
szú lenne érzékeltetni. 

Bennünket, magyarokat megkülön-
böztetett kedvességgel, szeretettel fo-
gadnak a török emberek. Ennek elsődle-

ges oka az, hogy a török történelem és 
nyelvtudomány (de általában minden-
hol a turkológusok) szerint közös — az 
ural-al táj i — nyelvcsaládhoz tartozunk. 
Türk ve m-adzsar kardestir (a török és 
a magyar testvér), taní t ják már az ál ta-
lános iskolában. Mert a magyarok a tíz 
ogur törzs egyikéből származtak. Két-
ségkívül ez a tudat nyilvánult meg a 
határőr, a gyerekek részéről és sok más 
eset alkalmával. Nem véletlen, hogy 
Kemal Atatürk (Törökök atyja) a gaz-
dasági reformok végrehajtásához 500 
magyar tudóst, mérnököt, mezőgazdasá-
gi szakembert kért az akkori kormány-
tól. A harmincas években pedig csak-
nem ötezer magyar kisiparos, szakmun-
kás, mérnök és orvos ment Magyaror-
szágról Törökországba dolgozni. A két 
világháború között a török állami gaz-
daságok legtöbbjét magyar agrárszak-
emberek (igazgatók és mezőgazdászok) 
irányították, akik később részben visz-
szajöttek, részben tovább mentek, rész-
ben pedig ott maradtak és beolvadtak 
a török etnikumba. 

Az ankarai Központi Statisztikai Hi-
vatal nyilvántartása szeriint ma mind-
össze 1200 magyar él szétszórtan Török-
országban, éppen ezért semmiféle tár-
sadalimi vagy egyházi szervezetüket nem 
leltük. Mint a Nagy bazárban, ahol a 
tulajdonos büszkén muta t j a be mérnök 
fiát, kezével nyomatékot adva szavai-
nak : „Ben ata tü rk — ana kassai mad-
zsar" (Én az a tya török — az anya kas-
sai magyar). 

Hogy hogyan a lakul t az idők folya-
mán a két nép közötti viszony, az szo-
morúan ismert. Tény az, hogy II. Murád 
szultán bókét ajánlott Ulászló akkori 
magyar királynak, aki azt elfogadta, s 
1444! június 12-én megkötötték Szege-
den a békét. Murád a koránra esküdött 
— Ulászló a bibliára. A pápa azomban 
érvénytelennek nyilvánította a király 
,.pogány"-nak tett esküjét és keresztes 
háborúra unszolta. A szultán látva a 
király hadi készülődését, inkálbb lemon-
dott a trónról, mintsem esküje ellenére 
háborút viseljen a magyarok elllen. S az 
már köztudomású, hogy alig öt hónap-
pal a .békekötés után az esküsiaegő ki-
rály levágott fejét a várnai csatában 
kopjára tűzték a törökök és sok tízezer 
magyar odaveszett. Mali török történel-
mi szemlélet szerint a törökök azután 
már nem hittek a keresztény (gyaur) 
fejedelmeknek. 

Dr. Madarász László 

40 




