
Bozó Gyula

Epizódok Gerelyes Endre életéből

Régen   összeálltak  bennem,    amolyan   pergő     filmkockákon   közös   ta
 lálkozásaink   -   le   is   jegyeztem   őket     aztán   maradtak.

Most   sem   saját   elhatározásból,   hanem   kérésre   és    bíztatásra    idé
zem   fel  e  lap   hasábjain   Gerelyes   Endre   alakját   és     emlékét.

A felkérés olyanoktól érkezett, akik 
Gerelyes személyével, irodalmi munkássá
gával (és annak értékeivel) már hosszabb 
ideje behatóbban foglalkoznak, éppen egy 
hiteles és sokrétű Gerelyes-portré megraj
zolása céljából. A következő visszaemléke
zés célja, hogy szerény segítséget nyújt
son e nemes feladat teljesítéséhez, tudva 
azt, hogy sokszor az apró részletek sem 
hagyhatók figyelmen kívül, mivel ezekből 
áll össze a nagyobb rész, az egész, s 
nemegyszer érdekesek lehetnek az első 
pillantásra jelentéktelennek tűnő esemé
nyek is.

Szeretném előljáróban megjegyezni, 
hogy a szó igazi értelmében nem voltam 
barátja Gerelyesnek. De ismertem őt. 
Hosszabb és elmélyültebb beszélgetésre 
kevésszer került sor közöttünk, valódi esz
mecserére pedig mindössze két alkalom
mal. Az élet többször egymás közelébe 
sodort bennünket, és így létezett egy vi
szonylag tartós időszak, mikor jól megfi
gyelhettem személyét, magatartását, sőt

még a szokásait is. Természetes, hogy 
ezeket is megfésüli az idő. Ezért a film
kockák: féloldalas ismeretség, alig-barátság? 
Ki tudja? Legalábbis abban az értelem
ben az volt, hogy én mindig többet tud
tam róla, mint ő tudott rólam. Hogy én 
jobban figyelemmel kísértem sorsának ala
kulását, mint ő az én életemét. Ez ma 
így természetes is. Ennek ellenére mégis 
úgy érzem, hogy a ″közös múlt″ nem 
annyira kevés, hogy ne bátorítana az em
lékezésközzétételére.

Nem tudom, mitől van, de a letűnt 
időkről és Gerelyes Endréről szólni szá
momra nemcsak megtiszteltetés, de most 
egyfajta kényszer is, mikor annyira vár 
a feldolgozásra.

K ö z é p is k o lá b a n . . .
Ismeretségünk kezdete az 1951-es év 

ősze, az esztendő szeptember hónapja, mi
kor az első tanévet kezdtem el a salgó
tarjáni Madách Imre Gimnáziumban, a 
volt csendőrlakanyai épületben. Gerelyes 
két évvel járt fölöttem, ugyanúgy, mint
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később az Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetemen.

Nézzük csak - hacsak néhány mondat 
erejéig is - azt a kort, amelyben akkor 
éltünk, eszméltünk és felcseperedtünk! Fő
leg azért kell mindezt megtennünk, hogy 
ma is világos legyen, milyen perspektí
va állhatott előttünk, mire számíthattunk, 
mint az életpálya elején lévő, eszmélő, 
szinte gyerekek, abban az időben, ami
kor a felszabadulást követő lelkesedés már 
elmúlt, a gyors politikai előrejutás lehető
ségének időszaka ugyan még éreztette ha
tását, de a társadalomban egyre növek
vő nehézségek is azt mutatták: valami 
nincs rendben...

Az 1950-es évek elején vagyunk te
hát, egy olyan korban, mikor sok min
dent elhittünk ugyan, de nagyon keve
set tudtunk. Egy olyan időszakban, mi
kor kétségkívül voltak lehetőségek, bár 
korántsem akkorák, mint azt akkor gon
doltuk. Alapvetően ugyanis csupán két 
dolog között választhattunk. Először is va
lamilyen formában szinte mindenki tanul
hatott, valóságos mozgalommá vált a tu
dás birtokbavétele. A tanulás, mint olyan, 
ugyanis nem csupán kínálat vagy aján
lat formájában jelentkezett ekkor, hanem 
a dolgozók számára a társadalom külön
böző szféráiban egyenesen előírták a ta
nulási kedvet. A rádió, a sajtó, a peda
gógus-társadalom szülőbe, gyerekbe bele
verte a tanulás kényszer-kötelezettségét, 
melynek hivatalosan és elvárt követelmé
nyeként egy, az új társadalomban, a szo
cializmusban a fiatal tanulással emelked
jék ki a ″lenti″ világból, az elmaradott 
régi környezetéből, hogy ne álljon meg 
azon a szinten, ahol apja, nagyapja (any
ja és nagyanyja) kénytelen volt megállni 
az átkos Horthy-rendszerben, hanem or

vos, mérnök vagy tanár legyen belőle. 
Ezért tárták szélesre a hivatalos szervek 
akkoriban a középiskolák és az egyete
mek kapuit a munkás- és parasztfiatalok 
előtt. Az oktatás, a művelődés terén ezek 
voltak a nagy igazságszolgáltatás évei, még 
egyes mai értékelések szerint is, hiszen 
a ma gondolkodó és tevékenykedő értel
miségnek szinte teljes egészében itt van
nak a gyökerei.

A másik felemelkedési lehetőséget a 
sportolás biztosította a fiatal számára. Va
lamilyen sportágban kitűnni, dicsőséget 
szerezni! - sok tizenéves álma volt ez. 
Ne feledjük: a legnagyobb magyar sport
sikerek éveit éljük ekkor, s ez valósággal 
rabul ejtett bennünket. A sport népmoz
galommá vált.

Gerelyesben valahogy minden ″sűrít
ve″ volt jelen, neki a természet tanulás
hoz, sporthoz egyaránt átlagon felüli te
hetséget, képességeket adott. Vonzalma 
azonban ekkor még mintha a sport iránt 
lett volna a nagyobb, bár szemmel lát
hatóan ekkor még nem döntötte el, hogy 
valójában mit is akar. Nem tudott vagy 
nem akart választani, nyilvánvalóan ko
rainak érezte a végleges és visszavonha
tatlan elkötelezettséget.

Már ekkor igen határozottnak és ma
gabiztosnak tűnt, s ez a magabiztossága 
tehetségéből táplálkozott. Látszott rajta, 
hogy nála minden együtt van, ami egy 
sikeresélethez nélkülözhetetlen. Jövőjét tel
jesen megalapozottnak tudhatta, s egyál
talán nem tűnhetett számára göröngyös
nek az általa előre elképzelt út. Áthatot
ta az a tudat, hogy az élettől joggal vár
hat előnyöket, s meg is fogja kapni az 
élettől azt, amit vár - gondolom ma is...

Mivel igazán egyéniségnek látszott, a 
felületes szemlélőnek úgy tűnhetett, egyál

194

Bozó Gyula: Epizódok Gerelyes Endre életéből



talán nincsenek gondjai, belső problémái. 
Pedig nem egy esetben túlságosan is ko
molynak és magányosnak látszott. Emlék
szem, merengve nézett maga elé, ahogy 
az iskola udvarán átbandukolt - aprókat 
lépett, lábait keményen emelte egymás 
után, nyaka megnyúlt, fejét kissé oldalt 
fordította, szemét előre szögezte. Sohasem 
lefelé, mindig előre nézett, s a szembe
jövő tanárt határozott - Salgótarján kö
zépiskoláiban egészen az 1960-as évek vé
gig kötelező bányászköszöntéssel - ″Jó sze- 
rencsét!″-tel üdvözölte.

Természetesen ezekből az időkből így 
utólag Gerelyes sorsában is sok mindent 
bele lehetne magyarázni: ″eleve elrendelt- 
séget″, valami váteszit, és még több min
den mást, amit azonban teljes felelős
séggel tenni nem is mer az ember. Bár 
ki tudja...? Pályáját, későbbi sorsát ismer
ve ma már tujuk: nem minden magya
rázható nála az ész és az értelem logi
kájával.

Ami jelleméből fakadóan biztosra mond
ható, az egyelőre csak annyi, hogy min
denképpen meg akarta mutatni már ek
kor önmagát. Ki akart válni ugyanúgy, 
mint mások, akik az övénél jóval keve
sebb tehetséggel törekedtek ugyanerre.

Értelmiséggé válása mégsem tekinthe
tő egyedi esetnek. Az akkori körülménye
ket messzemenően figyelembe véve is in
kább általánosnak tekinthető, igaz azzal a 
megkötéssel, hogy kiemelkedő képességei 
miatt nála nem az ötvenes évek társada
lmi és politikai légköre az alapvetően 
mghatározó tényező. Ő - adottságait és 
tehetségét nézve - több területen is bol
dolgult volna az életben. Neki két kéz
zel kínálták fel a másik lehetőséget is.

Képességeit és sportsikereit nézve a 
legtöbben úgy vélekedtek, hogy nem a

tanulás vagy a művészetek, hanem a 
sport területén várnak rá az igazi sike
rek, az teremti meg számára a karriert. 
A tanulásban elért eredményeit csak osz
tálytársai, sportbeli győzelmeit viszont 
mindenki ismerte a gimnáziumban.

Tudtuk róla, hogy a salgótarjáni 
acélárúgyár sportklubjának színeiben atlé
tizál. Fut rövid- és középtávon, s délutá
nonként a SSE pályán rója a köröket. 
Versenyeken iskolánk egész ifjúsága lát
hatta a futókat, köztük Gerelyes Endrét. 
Szívósságával és határtalan akaraterjével 
hamar magára vonta verseny közben a 
nézők figyelmét. Ha hosszú távon indult, 
sohasem erőltette, hogy azonnal az élre 
vágjon. Sokáig futott együtt a többiekkel, 
és csak fokozatosan bizonyította be, hogy 
ő a legjobb. Nem látványosan, inkább 
biztosan akart nyerni. És mikor én lát
tam, mindig nyert. Taktikáját erejéhez 
alakította. Atlétának is kiváló volt. S nem
csak atlétának, de ökölvívónak is, csak 
akkor ezt még kevesen tudták.

Egy rövid, de jellemző epizódot mon
dok el ezzel kapcsolatosan a gimnáziumi 
évekből, s nem csupán azért, mert az 
önmagában is mély nyomokat hagyott 
bennem, hanem azért is, hogy valame
lyest rávilágítsak a középiskolás Gerelyes 
sokoldalú tehetségére, alakuló karakterére.

Bizos, hogy nem volt ″kilenc perc″, 
talán három lehetett - vagyis csupán száz- 
nyolcvan másodperc - annak az ökölví
vómérkőzésnek az időtartama, amellyel Ge
relyes Endre megmentette iskolánk, a sal
gótarjáni Madách Imre Gimnázium sport
becsületét.

Az összecsapáson csapatának egyetlen 
győzelmét ő szerezte. Már szeptember kö
zepén jártunk, de még szépen tüzelt a 
nap, amolyan vénasszonyok nyara volt.
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Az iskolaév rendben elkezdődött, a nyá
ri emlékek lassan koptak bennünk. Eb
ben az átmenetinek is mondható időszak
ban került sor arra a mérkőzésre, ame
lyet ebédszünetben, az utolsó óra végé
től a tanulószobai elfoglaltság kezdetéig 
rendelkezésre álló idő alatt rendeztek meg 
az iskolaudvart borító vörös salakon. A 
derbi izgalmával még a nyárra emlékez
tetett.

A kosárlabdapályán állították fel a 
″ringet″, amely négy botból és egy kö
réje tekert kötélből állt. A kesztyűket a 
város neves sportköre bocsátotta az isko
lák rendelkezésére. Az ellenfél a gépipa
ri technikum válogatottja volt. Az érdek
lődés soha nem látott mértékben tört fel, 
mikor a fiúk megjelentek a helyszínen. 
Mindenki számolgatott, mindenki tippelt, 
és mindenki látni akarta a fiúkat.

És óriási lett a csalódás. Legalábis a 
számunkra, mivel a gimnázium legjobb
jai sorra elvéreztek. A gépiparisták job
bak voltak, s ezenfelül még úgy küzdöt
tek, mintha valamiféle hátrányt akartak 
volna behozni, vagy visszafizetni egy so
ha fel nem vett kölcsönért.

Az eredmény nyolc null volt már a 
gépipari technikum javára, amikor az utol
só pár összecsapása következett.

A gimnázium színeiben - Gerelyes 
Endre!

Félmeztelenül, fekete klottnadrágban állt 
a salakon, és szokása szerint maga elé 
nézett. Nem merengőn, mint egy kislány, 
hanem inkább keményen, mint aki el
szánta magát arra, hogy most megpróbál 
mindent.

Tanulóseregünk érte izgult, neki szur
kolt. Többen ezt mondták: ″minden jó, 
ha jó a vége!″ ″Legalább ezt az egy 
meccset nyernénk meg!″ Többen hango

san hurráztak, füttyentettek - a hangu
lat mint egy vérbeli kakasviadalon!

Nem jelzett gong, csak a szakmailag 
nagytekintélyű, botcsinálta mérkőzésvezető 
intett - kezdődhet!

Bandi arcán látszott a keménység, s 
most már mi is tudtuk - győzni akar. 
Nagy csend...

Minden szem rászegeződött, mikor meg
indult. Fejét leszegve rendre ő ment el
őre, a védekezésre alig gondolva. Legin
kább balkézzel ütött, de nem vaktában, 
nem a levegőbe, hanem fejre és gyomor
ra. A csata kemény volt, szállt a por
felhő, de mi nem bántuk. Nyeltük a 
piszkot és ragyogott az arcunk. Szinte 
megbénultunk.

Csupán három percig tartott az egész 
- addig bírta a gépiparista fiú, utána fel
adta a küzdelmet.

Törülközőt nem dobtak be, a verseny
ző szédelegve feltartott kézzel maga je
lezte: megelégelte a dolgot.

A mérkőzés után hosszan vitattuk az 
eseményeket. Lassan a kedélyek is meg
nyugodtak, csapatunk veresége okozta 
rossz hangulatot feledtette az utolsó mér
kőzés. Gerelyes Bandi remek győzelme 
mindenért kárpótolt bennünket. Boldogok 
voltunk.

Nem tudtuk róla, hogy ennyire jól 
öklözik. Csupán atléta, futó volt ő ekkor 
a szemünkben, akit a távolság vonz és 
a gyorsaság. A körülkerített iskolaudvaron 
és a szűk ringben bezártnak érezte ma
gát, mint a kalitkára itélt madár.

Ezen a napon Gerelyes Bandinak né
hány négyzetméteres területen kellett 
helyt állnia, ahol kevéssé lehet szabad az 
ember, ahol még a kezét is befedték, 
ahol körülállták, ahol érte és ellene ordí
tottak.
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Győzött, ő lett a nap hőse az iskolá
ban.

Osztálytársai ölelgették, a tanárok ke
zet fogtak vele, s a lányok később is 
összesúgtak mögötte. Kedvenc egy időre, 
férfias, atléta termetével, szőke hajával és 
kék szemével.

A z  e g y e te m e n ...
1955 szeptemberében kerültem az EL

TE Bölcsészettudományi Karára, magyar- 
történelem szakra, szállásra pedig a XI. 
kerület, Ménesi út 11-13. szám alatt lé
vő nagy hírű Eötvös Kollégiumba.

Ekkorra már a régi értelemben vett 
Eötvös Kollégium nem létezett, diákott
honná szervezték át. Ezért lakhattak itt 
bölcsészek mellett jogászok, műszaki egye
temisták, művésznövendékek, a magyarok 
mellett kínai, koreai, román, bolgár, szlo
vák és német nemzetiségű diákok is.

A háború előtti sokat emlegetett tu
dósképzés már nem folyt, amit különö
sebben nem hiányoltunk, mert azt sem 
tudtuk még ekkor, hogy mi is volt az. 
valójában. A kezdeti időszakban sokat 
nem tanultunk, inkább a hálószobákban 
vagy a földszinten ásítozó klubszobában 
tartózkodtunk, ahol újságot lehetett olvas
ni, rádiót hallgatni, s ugyanitt folytak le 
a nagy-nagy beszélgetések is.

Gerelyes Endre nem volt kollégista, 
rokonoknál vagy albérletben lakott, s nem 
is járt a kollégiumba, nem emlékszem, 
hogy olt akár egyetlen egyszer is láttam 
volna. Barátai nemigen voltak a Ménesi 
úti diákotthonban. Sokszor találkoztunk vi
szont az egyetem folyosóin és a menzán, 
mint salgótarjániak. Szememben ekkor már 
igen határozott és öntudatos egyetemistá
nak tűnt a harmadéves fiú, a tőlem idő
sebb, ott már mindenben jártasabb. Ha
mar megtudtam róla azonban, hogy kez

detben azért ő is kisebbségi érzéseket 
magában hordozó fiatalember volt, mint 
a legtöbben azok közül, akik ekkor vi
dékről az  ország első egyetemére felke
rültek. Hogy az örökölt s főleg az indu
lásnál kiütköző hátrányok miatt ő is fe
szengett - az biztos. Tartott a pesti ta
nulótársaktól, akiknek tudásbeli fölénye ha 
nem is mindig, de a környezeti előny, 
azonban amolyan pesti magabiztosságból 
fakadóan nyilvánvaló volt.

Gerelyes azonban elég hamar alkalmaz
kodott az egyetemhez és a nagyvárosi 
élethez. Mindezt nagyon sajátosan és egye
di módon tette. A beilleszkedés nála 
együtt jelentkezett azzal a Pesten felvett 
és magáévá tett polgárpukkasztó magatar
tással, a tudatosan is kialakított ellenszen
vével az úri világ iránt, amelyet most 
már egészen közelről is láthatott, s amely
nek részese ő maga ugyan soha nem 
akart lenni, de amely rajta kívül, az ő 
akarata ellenére is kétségkívül ezekben az 
időkben, az ötvenes években is létezett, 
s valahol hiányzott a személyiség auto
nómiája, s még hiányzott valami... Kötő
dése ezidő alatt Nógrád megyéhez - már 
a távolság miatt is - fokozatosan csök
kent, igazi ″élettere″, létezésének színte
re az egyetem és a főváros volt már ek
kor. Életvitele alaposan megváltozott. Nem 
polgári, csak nagyvárosi lett, amolyan 
nagyvárosi rebellis. Olyan, aki itt is bir
tokolni akar, s már csak azért sem adja 
alább, mert valahol tudatában van kül
detésének.

M a j d  ö tv e n h a tb a n ...
A közelmúlt történelmének két nagy

jelentőségű eseménye - 1945 és 1956 - 
Gerelyes életében is meghatározó jelentő
séggel bírt, és maradandó nyomokat ha
gyott, ugyanúgy, mint korosztálya lelki
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világában és a nemzet életében. 1945 a 
gyermek Gerelyes számára jelentette a 
semmi mással nem pótolható élményt, 
amely a felnőtté váláshoz s hovatartozá
sa tudatos vállalásához szolgáltatta számá
ra az útmutatást. 1956, amelyet lényegé
ben már felnőtt fejjel, negyedéves egye
temistaként élt át, részben az események 
gócpontjában, Budapesten, a mellbevágó 
élményanyag mellett elsősorban a politi
kai jellegű tanulságokat kínálta a pálya 
elején álló Gerelyesnek.

Ez utóbbiakról - legalábbis Gerelyes
sel összefüggésben - mindmáig nagyon 
keveset tudhattunk meg.

Gerelyes Endre tehát negyedéves ma
gyar-történelem szakos hallgató 1956-ban. 
Egyetemista Budapesten. Ma már köztu
dott, hogy 1956-ban a budapesti egyete
misták voltak az események elindítói, ok
tóber 23-nak legfontosabb résztvevői. Je
lentős szerepet játszottak október eszmé
jének terjesztésében, annak vidéken való 
megismertetésében, tehát abban, hogy a 
vidéki városok és falvak lakói - köztük 
a Nógrád megyeiek - a sok rémhír és 
mendemonda ellenében valósághű képet 
alkothassanak a fővárosban történtekről és 
Budapest akkori állapotáról.

Egyetemisták először Vác felől érkez
tek megyénkbe, mindjárt az október 23- 
át követő napokban. Teherautón jöttek 
Nógrád legdélibb részébe, s eljutottak Rét
ságra és Balassagyarmatra is. Látogatásuk 
célja egyfajta agitációs és felvilágosító 
munka volt, az hogy továbbvigyék a bu
dapesti forradalom főbb gondolatait, s je
lenlétükkel is elősegítsék a különböző he
lyi szervek megalakítását. Ezek a látoga
tások azonban csak rövid időre korláto
zódtak. Mindössze néhány órára, s ezt 
követően az egyetemisták dolguk végez

tével siettek vissza Vácra és Budapestre. 
Annál is inkább tették ezt, mert ezek a 
fiatalok nem kötődtek igazából a megyé
hez, nem voltak Nógrád szülöttei, s a 
sürgető tennivalóik is inkább a főváros
ba és annak környékére szólították őket.De 
a nógrádiak is jöttek hamarosan. A fő
várost minél előbb elhagyni akarók tele
fonon vagy személyesen a Keleti Pálya
udvaron érdeklődtek, s minden igyekeze
tükkel azon voltak, hogy elérjék az egy
re ritkábban és egyre bizonytalanabbul 
közlekedő vonatokat. Mások pedig az ép
pen Budapesten időző gépkocsikra könyö
rögték fel magukat, s azon közelítettek a 
szűkebb pátria felé.

És hozták haza a híreket. A valósá
gosakat és a rémhíreket egyaránt. Sok 
esetben egészen képtelen dolgokat állítot
tak, s messze eltúlozták saját szerepüket 
és jelentőségüket. Az effajta híranyagok 
aztán nem kevés félreértést okoztak, bi
zonytalanná tették a lakosság álláspontját, 
s egyfajta egyetemista- és diákellenes han
gulat keltésére is alkalmasak voltak. Per
sze vegyesen, az indulatok természete sze
rint. Többek között ezért is kellett az. 
igaz szó, maguknak az egyetemistáknak 
a szava, a hiteles forrás, hogy ne téved
jenek túl messze az emberek attól, ami 
mindennél fontosabb volt ekkor - az igaz
ságtól.

Gerelyes Endre salgótarjáni szereplése 
1956-ban az októbervégi napok sűrű ese
ményeihez kapcsolódik. Ezt megelőzően ő 
is részese a Budapesten történteknek. Ok
tóber 23-án az egyetemisták százaival 
együtt vonul, Edit oldalán, az ismert film
felvételen is jól látható koszorút vivő pár 
és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
nevét hirdető tábla mögött, valahol a ne
gyedik-ötödik sorban. Október 23-ának
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őszinte és igaz szereplői, az egyetemisták 
között menetel. A többségében vidékről 
származó átlagegyetemisták között, akik 
szegények voltak, kitaposott cipőt, nem 
rájuk szabott nadrágot, zakót, zöld színű 
lódenkabátot és sötétkék svájcisapkát vi
seltek, s akik csak kivételes alkalmakkor 
kötötteknyakkendőt.

Október 23-án este szemtanúja a Rá
dió ostromának és az első szovjet beavat
kozásnak, amelynek kapcsán éppen a kö
zelükben - közvetlen környékén annak a 
leánykollégiumnak, ahol ők is tartózkod
tak - jelentős harcok folytak.

Mikor a pincéből felmerészkedtek, s 
kipillantottak a szűk, keskeny ablakon, 
tankokat láttak az Astoria előtt: faroló és 
vaktában lövöldöző T-34-esekct, s mene
külő embereket a Múzeum körút és a 
Kossuth Lajos utca irányában.

Az ezt követő napokban kizárólag csak 
Edittel lehetett látni. Feltűntek a Kossuth 
Lajos utcában, a Puskin mozi előtt, dél 
körül a menzára mentek, és megették a 
napi szokásos menűt, a paradicsomos ká
posztát, s meghallgatták a pincérnek, Fe
ri bácsinak az aznapi szokásos tájékoz
tatását a kialakult politikai helyzetről.

A menzán rendszerint egymással szem
ben ültek, s csak ritkán egymás mellett. 
Ha mégis, akkor összebújtak, s egymás 
fülébe sugdostak. A Tarjánban elkezdő
dött nagy szerelem láthatóan tovább foly
tatódott.

Nemegyszer azonban veszekedtek, ek
kor és, később is. ″Gerelyesék megint 
marják egymást″ - hallani lehetett innen 
is onnan is. Összeszólalkozásaikat, érzelmi 
kitöréseiket azonban senki nem tartotta 
komoly ügynek, sem pedig megbotránkoz
tatónak, inkább természetesnek vették: an
nak, ami valójában volt, életük részének.

Szerelmük így volt teljes és egész. Fia
talok voltak.

Az októbervégi napok egyikén tértek 
haza, elérve még az utolsóként induló 
vonatok valamelyikét. Ha tovább marad
nak Pesten, Gerelyes minden bizonnyal 
beáll az egyetemista nemzetőrök soraiba, 
szerepet vállal az egyetemi forradalmi ta
nácsban, részt vesz az egyetemen zajló 
forró politikai csatározásokban is. Ő azon
ban a hazatérést választotta. Bizonyára - 
másokkal együtt - úgy vélekedett, hogy 
otthon, a szülőföldjén nagyobb szükség 
van rá. Azt gondolhatta, hogy Budapes
ten már minden rendben van s most 
már az otthon következik: a nagy átala
kulás sikere teljes egészében azon múlik, 
hogy mit tesz a vidék lakossága.

Salgótarjánban ismerőseit keresete, s 
közülük Lénárt Andort és Szentgyörgyi 
Zoltánt, a gépipari technikum tanárait ha
mar megtalálta. Így elsőként őket tájékoz
tatta, velük egyezkedett, velük beszélte 
meg, hogy elmegy a pedagógusok gyű
lésére, s ott felszólal, tájékoztatást ad ar
ról, amit Budapesten látott és tapasztalt. 
A pedagógusok részére szervezett öszejö
vetel a közgazdasági technikum akkori 
épületének udvarra nyíló nagy előadóter
mében zajlott le. Azt, hogy a találkozót 
valójában ki/kik szervezték, kezdeményez
ték, ma már teljes bizonyossággal nem 
lehet megállapítani. Elindítója valószínű, 
maga Lénárt Andor volt, aki a megyei 
forradalmi bizottság tagjaként, állandó kap
csolatot tartott a tantestületekkel, jól is
merte az ilyen irányú igényeket is.

Mint ahogy várható volt, a gyűlés 
élénk vita színterévé vált. A pedagógu
sok, akik a város minden általános és 
középiskolájának nevelőtestületét képvisel
ték, sorra emelkedtek szólásra. Majd szól

199



tak jelentkezés nélkül is, egymás szavá
ba vágva mondták el saját és mások vé
leményét. Ezek során keményen elitélték 
a Rákosi-rendszert, követelték a demokra
tikus jogokat, a pedagógusok nagyobb 
anyagi és erkölcsi megbecsülését és a 
szovjet csapatok azonnali kivonását Ma
gyarország területéről.

A pedagógusok találkozója már a vé
gefelé járt, amikor Szentgyörgyi Zoltán 
kért szót. A nagy hangzavarban néhány 
másodpercig nem lehetett hallani semmit, 
érteni sem, hogy mit mond, de aztán 
csend lett. - Egy pillanat! Csendet ké
rek! Engedjék (engedjétek) meg, hogy be
mutassam Gerelyes Endrét, régi baráto
mat, sporttársamat, az Eötvös Lóránd Tu
dományegyetem negyedéves hallgatóját, 
aki azért jött ide, azért tisztelt meg lá
togatásával bennünket, hogy mint szem
tanú, és résztvevő, elmondja nekünk azt, 
amit a Pesten történtekről tud. Kérem, 
hallgassátok meg Gerelyes Endrét!

Gerelyes csendesen, szinte észrevétle
nül állt fel, a tömeg felé fordult, és be
szélni kezdett. Szépen, tagoltan, és na
gyon megfontoltan. Ez valahogy az alap- 
természetéhez tartozott. Mindig körülte
kintően, szinte bölcsen fogott a dolgok
hoz, ahol jelenvaló a nyugodt meggon
doltság valósága... Beszélt az egyetemisták 
lelkes október 23-i felvonulásáról, arról, 
ahogy az egész elkezdődött. A Nagy Im
re beszédről, amelyet a Parlament kes
keny erkélyéről mondott el még aznap 
este, az utcai harcokról, a sebesültekről 
és a halottakról. Majd a többpártrendszer 
szükségességéről, amelyben - és ezt kü
lön is hangsúlyozta - a kommunista párt
nak is meg lenne a maga helye és sze
repe, s a demokrácia újrateremtésének el

kerülhetetlen szükségességéről is, mint a 
legfőbb tennivalók egyikéről.

Többek között a következőket mond
ta:

″Én nem állítom magamról, hogy bo
kán felül gázoltam a vérben Pesten, mint 
az egyik ″szemtnú″ tette Kisterenyén, aki 
ugyan nem volt egyetemista sohasem, de 
éppen a fővárosban tartózkodott ezidőtájt.

És nem mondom azt sem, hogy hul
lahegyeket hordtam el, mint az az or
vostanhallgató, aki már hetedik éve jár 
az egyetemre, de még mindig a máso
dik évfolyamnál tart.

Amit állítok és mondok, az csupán 
annyi, hogy egészen közelről láttam az 
eseményeket, részese voltam, s most azok 
hiteles továbbadására vállalkoztam itt, ezen 
a helyen, a salgótarjáni közgazdasági tech
nikumban. ...″

Hamar látszott, hogy Gerelyes fellépé
se igen határozott és egyértelmű. Minden 
formaságot mellőzött ez a szereplés, talán 
azért, mert maga Gerelyes Endre érezte 
a legjobban, hogy semmiféle póznak, da
gályosságnak nincs most itt helye. Olyan 
tekintélyt vívott ki így magának néhány 
perc alatt, amilyen csak a teljesen egyen
rangúnak jár ki értelmiségi körökben. Át
gondolt és mérsékelt, de ugyanakkor talp
raesett válaszai, közbeszólásai általános 
meglepetést keltettek, annyira, hogy szin
te már ő irányította az összejövetelt, mint 
egy koros, tapasztalt pedagógus, vagy egy 
rutinos vezető, akinek a kisujjában van 
az ilyesmi. Pedig az egyetemista mind
össze huszonegy esztendős ekkor.

Tagadhatalan, a jelenlévő pedagógusok 
sokat vártak Gerelyes Endrétől ezen a ta
lálkozón. Már jóval a gyűlés kedzete el
őtt széles körben elterjedt, hogy a fővá
rosból is lesz valaki. Olyan résztvevő, aki
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egészen közelről látott mindent, egy köz
ponti kiküldött, egy szemtanú, aki isme
ri az igazságot, és végre el is fogja mon
dani az ittenieknek azt, amiről hírek 
ugyan voltak, de mindezidáig hiányzott 
egy személyes résztvevő hiteles beszámo
lója.

Talán a túlzott várakozás miatt lett 
mégis néhány pedagógus csalódott. Ők - 
úgymond - többet vártak. Pedig nem Ge
relyes mondott keveset, az ő várakozásuk 
volt túlzottra méretezett. Hiányolták a több 
részletet, a keményebb szavakat, a har
cosabb kiállást és a nagyobb hangerőt.

A többség azonban nem ilyen volt. 
A többségnek őszintén tetszett Gerelyes 
Endre mértéktartó, az elhamarkodott íté
letalkotásoktól és a meggondolatlan csele
kedetektől mindenkit óvó, józanságra in
tőhozzászólása.

Ezt követően Gerelyesnek egy nyilat
kozata jelent meg az új megyei lapban, 
a Nógrád Népe 1956. november 1-i szá
mában. Ennek a nyilatkozat-részletnek 
azonban a szelleme, mondanivalója alig 
hasonlít a közgazdasági technikumban ko
rábban elmondott hozzászóláshoz. Jóval 
keményebb ugyanis a hangvétel, a fo
galmazás, ahol mindenkinek el akarja mon
dani a látottakat, a tapasztaltakat, a ″nép 
élet-halál harcát″, ″az ezrek heroizmusát″, 
amelynek bemutatására nagy írónk, ″Jó
kai tolla is erőtlen lenne″, kiemelve a 
legnagyobb bibliai bűn, a testvérgyilkos
ság szörnyű vétkét, amelynek elkövetése 
nem egyszer, de száz esetben is előfor
dult azokban a napokban, s amelyért 
nem egy, de száz ″Káint″ terhel a fe
lelősség, s jelöl meg a ″káini bélyeg″.

Nem közölni, tapasztalatokat tovább ad
ni akar itt már Gerelyes, hanem véle
ményt alakít, tudatot formál. Hatni akar

az emberekre, mint ahogy a jó prédiká
torok hatottak annak idején a hitükben 
elbizonytalanodókra. Mintha már írta vol
na...

E Gerelyes-nyilatkozat ugyanis nem
csak heroikus, húsbavágó és lélekbemar
koló, hanem egyúttal magasszintű irodal
mi teljesítmény is. A magyarázat minden 
bizonnyal abban rejlik, hogy Gerelyes 
nemcsak nyitott szemmel és füllel járó és 
jó megfigyelőképességgel rendelkező szem
lélődő, de pályája elején álló író is már 
ekkor.

I n d u l á s  ú jr a . . .
Ötvenhat drámai eseményei után az 

egyetemen az oktatás csak valamikor 1957 
februárjábán indult meg. Az első hetek 
- sőt hónapok - a bizonytalanság és az 
újrakezdés gyötrő munkálkodásai közepet
te teltek el. A tanárok ugyan megkezd
ték az előadások rendszeres tartását, csak 
éppen a régi hangulatot nem tudták ők 
sem visszahozni. Valahogy más lett min
den, nyomottabb a légkör, zordabb az 
emberek magatartása. Üresen kongtak a 
szavak, amelyek persze többnyire tartal
mazták akkor is az ″igazságot″, de úgy 
nem hitt már bennük senki, mint régen. 
Az egyetemen nyomoztak, fegyelmi eljá
rásokat folytattak, melyek eredményekép
pen professzorokat, tanársegédeket és hall
gatókat távolítottak el. Az október 25-i 
Parlament előtti lövöldözés során az egye
tem rektora életét vesztette, néhányan 
megsebesültek. Kevesebben lettek az év
folyamon, többen közülük külföldre távoz
tak.

Rövid idő alatt a kollégium is bené
pesült, a hallgatók visszatértek. Megindult 
a szokásos diákotthoni élet, de a patinás 
épületben nyomott csend honolt, s egy

201



fajta nosztalgia uralkodott az elszalasztott 
nagy történelmi lehetőség iránt; a csen
det a karhatalmi alakulatok időnkénti raz
ziái zavarták csak meg, melyek során a 
kiküldött egyenruhás és civil személyek 
a kollégiumi szobákban embereket és fegy
vereket kerestek.

Aztán elmúlt ez is, a Kádár-rendszer 
konszolidálódott és az egyetemi oktatás 
lassan-lassan visszatért a régi mederbe. 
Újraéledtek (és újraszervezték) az eszme
cseréket, a vitákat, melyek rövid idő el
teltével már leginkább az önrkitika gya
korláshoz kezdtek hasonlítani, s azt céloz
ták, hogy az egyetemisták minél hama
rabb lássák be, mennyire naivak és fél
revezetettek voltak 1956 őszén. És eszkö
zök is egyben valamiféle titokzatos hát
tér-erők kezében, amelyek saját alantas 
céljaik elérése érdekében használták fel 
őket. Emellett természetesen folyamatosan 
folyt az oktatás, vizsgáztak a hallgatók; 
végeztek a negyedévesek.

1957-ben Gerelyes Endre is sikeresen 
befejezte egyetemi tanulmányait. Munkát 
vállalt, először Pesten tanított egy általá
nos iskolában, majd vidékre került. Egy 
időre eltűnt a szemem elől, ekkortájt csak 
hallottam róla, de személyesen nem ta
lálkoztunk.

″Eltűnt″, hogy aztán újra felbukkan
jon.

Az 1960-as években annyira népsze
rű, a hatalom által is (el)tűrt és támoga
tott író-olvasó találkozókon futottunk is
mét össze, most már nem a fővárosban, 
hanem itthon, Salgótarjánban.

Tarjánba és környékére gyakran és 
szívesen jött ezidőtájt. Ankét a ″Kilenc 
perc″ bemutatása után, író-olvasó találko
zó a gépipari technikumban, a lány- és 
fiúkollégiumban, a megyei könyvtárban,

a város különböző üzemeiben, és még 
több más helyen - ezek voltak Gerelyes 
írói szereplésének főbb helyei Salgótarján
ban. Hívták és jött. Mindig szívesen. De 
sohasem a nagyvárosba került ember nosz
talgiája űzte-hajtotta vissza, ő mindeneke
lőtt az itt élőkkel akart találkozni. Mun
kásokkal, diákokkal és értelmiségiekkel. A 
legkülönbözőbb helyeken szervezett prog
ramokat legtöbbször testi-lelki barátjával, 
Baranyi Ferenccel bonyolították le, de Ge
relyes egyéni szereplései is elég gyakori
ak voltak a megyében. Itt tartózkodása 
és látogatásai során soha nem mulasztot
ta el, hogy tarjáni barátait - Czinke Fe
rencet, Kojnok Nándort, Paróczay Ger
gelyt - felkeresse.

Utoljára Egerben találkoztam vele 1969 
nyarán. Én továbbképzésen voltam a he
vesi megyeszékhelyen, Gerelyes ripotot 
készített valamelyik egri üzemben, mert 
akkor - úgy emlékszem - az Eternit Mü
vek üzemi lapjánál dolgozott.

Éppen az orrunk előtt mutatta magát 
egy borkóstoló, ahová a kölcsönös kézszo
rítás, ölelés után azonnal be is tértünk. 
Először azt mondta, siet aztán mégis ma
radt. Másfél, két órát csendesen eliszo
gattunk négyesben, majd a Taverna kö
vetkezett, s egy hosszú-hosszú beszélge
tés - most már kettesben.

Hamar kiderült, hogy eléggé nyomott 
hangulatban érte a velem való találkozás. 
Görcsei ugyan fokozatosan oldódtak, de 
lelkesedni ezen a napon valahogy nem 
tudott. Amolyan megfáradt ember benyo
mását keltette, aki már rég un mindent, 
ami körülötte történik. Unja újságírói fel
adatait, melyeket kényszerűségből kell vé
geznie, idegesíti a riporttéma, a megíran
dó cikk, melyet záros határidőn belül le 
kell majd adnia.

Bozó Gyula: Epizódok Gerelyes Endre életéből

202



Végig olyan érzésem volt, hogy ko
moly válságba került Gerelyes Endre er
re az időre. Egy olyan, átmenetinek is 
tekinthető állapotba, amikor számára va
lami - talán egy jelentős élet- vagy pá
lyaszakasz - örökre véget ért, de helyet
te nem kezdődött még el az új. Nem 
kezdődött el még semmi.

Mint aki fontos döntés előtt áll, és 
nem tud (nem képes) egyértelműen és 
határozottandönteni!

A magánéletbe való teljes visszavonu
lás gondolatával foglalkozott, sőt úgy tűnt, 
hogy gyengébb pillanataiban tervei, el
képzelései már kizárólag csak a magán
életére vonatkoznak. Nem kis meglepeté
semre a következőket fogalmazta meg ez 
alkalommal: ″Most érkezett el az ideje, 
hogy végre mi is hárman legyünk!″

Aztán hoszabb ideig filozofálgatott az 
úgynevezett ″időtényezőről″, az idő mú
lásának az emberre gyakorolt szorító és 
kényszerítő hatásáról. Kissé erőltetve az 
összefüggést rezignáltan a tudomásomra 
hozta, hogy eddigi teljesítményével, sőt 
egész írói pályájával teljesen elégedetlen. 
Több kellett volna, és néha más is!″ - 
mondta, de hogy valójában mire gondolt, 
azt nem fejtette ki.

″Régi boldog időket″ elevenítettük fel. 
Az egyetemi éveket, mikor olyan zava
rosan szép volt minden. Ötvenhat októ
berének témáját alig említettük, viszont 
sok szó esett közöttünk az egyetemi élet 
és az irodalmi munkálkodás újbóli meg
indulásáról.

Például annak egyik, s talán legfon
tosabb eseményéről, arról az öntevékeny 
irodalmi vállalkozásról, amely éppen az 
Eötvös Kollégiumban zajlott le 1958-ban, 
az új egyetemi és kollégiumi vezetés tel
jes egyetértésével, s amely egyrészt az

új irodalmi értékek felszínre kerülésének 
elősegítését célozta (ezt támogatta a kol
légium igazgatója és az egyetem néhány 
professzora), és amely viszont azt is de
monstrálta a hatalom felé, hogy a hall
gatók körében stabilizálódott a helyzet, s 
az egyetemisták most már valóban nyug
ton vannak, mert most már írnak, nem 
politizálnak. Az irodalmi délután iránti 
érdeklődés egyébként jelentősnek bizo
nyult, az egyetem több vezetője is részt 
vett rajta; a diákok közé vegyülve h a l l  
g a t tá k  v é g ig  az előadókat.

Láttam Gerelyesen, hogy őszintén örül, 
amikor az általa is igen kedvelt Bóka 
László professzor urat idéztem, aki tan
székvezetőként ekkor az új- és legújabb 
kori magyar irodalom kiváló tudósa (egy
ben neves költő és író) volt ekkor az 
egyetemen.

Bóka professzor úr ugyanis a rendez
vény napján - félórával hamarább befe
jezve aznapi előadását - a következő sza
vakkal búcsúzott el tőlünk: ″Ma előbb 
fejezzük be az előadást, mert nem sze
retnék lekésni a kollégiumi rendezvény
ről, nem szeretném elmulasztani egyetlen 
jövőbeni költő és író indulását, első nyil
vános megmérettetését sem.″

Ezen az irodalmi délutánon a Méne
si úti diákotthon nagy társalgójában az 
egyetemisták közül többek között költemé
nyeivel Baranyi Ferenc és Nagy István, 
prózai írásaival pedig Gombkötő Gábor 
szerepelt. Az előadók a színművészeti fő
iskola akkori hallgatói - Fonyó József, 
Papp Éva, Pécsi Ildikó - voltak. Nagy 
István itt jelentette be, hogy a ″Nagy″ 
előnevet kizárólagos használatra átengedi 
bátyjának, Nagy Lászlónak, s ő ettől kezd
ve Ágh István néven fog publikálni.

Úgy gondolom, így utólag lehet csak
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igazán sajnálni, hogy ezen az. irodalmi 
rendezvényen az Eötvös Kollégiumban Ge
relyes már nem szerepelhetett. Csak a 
neve hangozhatott el, mint korábbi egye
temista íróé, és a szelleme lebegett vala
hol körülöttünk. Jól illett volna a fenti 
társaságba.

Ezen a délutánon még sokmindenről 
esett szó közöttünk. A Nógrád megyei 
írócsoportnak az 1959. évi megalakulásá
ról, a régi könyvtár olvasótermében, (ame
lyen a pályakezdő Gerelyes is felszólalt.) 
Aztán az ő ″felfedezéséről″, ismertté és 
közéletivé válásának gyötrő folyamatáról, 
s az ebben kétségkívül jelentős szerepet 
vállaló kiváló tudós professzorokról - Ki
rály Istvánról, Sőtér Istvánról és Bóka 
Lászlóról -, akik latba vetve tudásukat és 
tekintélyüket, nagy segítséget nyújtottak 
az egyetemen induló fiatal költőknek és 
íróknak. Tették mindezt azért, mert jog
gal tartottak attól, hogy irodalmunkban 
úrrá lesz a ″sematizmus″, az új tehetsé
gek jelentkezése nélkül sablonos és szür
ke marad minden. A későbbiek során az
tán sokat kérdeztem tőle, és ő válaszol
gatott.   mintha jobb kedvre derült vol
na, hogy önmagáról többet beszélhet.

Elmondta, hogy a látszat ellenére mö
götte is küzdelmes évek sorakoznak. Mint 
munkás származású értelmiségi és író, ál
landó harcot folytatott a polgári eszmei
ség jól észlelhető és pontosan kitapintha
tó jelenléte, megnyilvánulásai ellen. A 
munkálkodó nép és a nemzet érdekeit 
szolgálva küszködött az általa is nap mint 
nap tapasztalt, az egyetemen és a társa
dalmi élet szinte minden más területén 
egyre gyakrabban és egyre szembetűnőb
ben megjelenő, úgynevezett kispolgári al
lűrök, eszmék, magatarásformák ellen, me
lyektől régebben annyira tartott, és - mint

mondta - tart ma is, mert úgy érezte 
és úgy érzi, az ő életét is egyre jobban 
körülfogják, az ő mozgásterét is kímélet
lenül behatárolják. De keményen meg kel
lett küzdenie az előítéltekkel szemben is, 
hogy neve ne csupán vagabund viselke
déséről, hanem valóban értékeiről, irodal
mi teljesítményéről legyen ismert.

Nem akart már többé az irodalom ″fe
negyereke″ lenni, s nem akarta azt sem, 
hogy viselt dolgairól országszerte beszél
jenek. Mondta, hogy annak idején nála 
is ″stílus″ volt az említett mentalitás és 
az ivászat. Órák, napok eltöltése piszkos 
lebujokban, kocsmagőztől körülvéve, vidé
ki utakon holtrészeg állapot, mind-mind 
hozzátartoztak a korábbi, a pályakezdő 
Gerelyes Endréhez, s eléggé hosszú időn 
keresztüléletmódjának,magatartásformája
nak lényegévé vált. Sőt, sokak szerint ez 
volt az  ″igazi″ Gerelyes. Ilyen helyeken 
a lecsúszottakat, az elesetteket kereste. Ke
sernyésen szólt arról, hogy bár az első 
sikerek viszonylag könnyen jöttek a szá
mára, írói elismertetéséért mégis nagyon 
sokat kellett tűrnie, és később is komoly 
nehézségei adódtak a pályáján. Elpana
szolta, amit többé-kevésbé én is tudtam; 
hogy többen tartották őt ″előzmény nél
küli″ írónak, akinek nincs gyökere, igazi 
példaképe, akit követni tudna, sőt olyan
nak, akiről ″előzőleg″ hallani sem lehetet 
semmit. Nehezítette helyzetét, hogy 
szárnypróbálgatásainak nem volt tanúja az 
egyetemi közvélemény, zsengéi nem lát
tak napvilágot a már akkor is működő 
Egyetemi Lapokban.

Mikor a ″Kilenc perc″ című novellá
jából készült film nevét már országosan 
ismertté tette, mégis sokan még mindig 
kételkedtek benne, védeni kellett őt, vi
tázni érte és kiállni mellette.
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Küzdelmes csatározásainak nyomai most 
egyértelműen látszódtak rajta, konfliktusai 
láthatóan tovább éltek benne, s egyálta
lán nem titkolta, hogy azok továbbra is, 
még a jelen időszakban is gondokat okoz
nak neki. Életművét, irodalmi értékeit én 
a magam módján megpróbáltam megvé
deni, persze anélkül, hogy azok részletes 
elemzésére ott, Egerben, azon a helyen 
egyáltalán vállalkozhattam volna. A ma
gam részéről én teljes biztonsággal per
sze csak egy valamit állíthattam: azt, hogy 
Gerelyesnek minden megjelent írása ko
moly vitákat váltott ki annak idején, me
lyek nem nélkülözték a szélsőséges véle
ményeket és ítéletalkotásokat sem. Való
ban, többen támadták, súlyosan elmarasz
talták, nem tekintették ″igazi″ írónak, ha
nem Hamingway-epigont, ″hunyó csilla
got″, divatot láttak csak benne. Nehéz
nek tartották stílusát, jelrendszerét, kép
alkotásait, mondanivalóját sem megérteni, 
sem érzékelni nem akarták. Nem ″vet
ték″ üzenetét, és az átlagolvasó szintjét 
kérték rajta számon.

De szerencsére éltek és napvilágot lát
tak ezzel ellentétes vélemények is. Bizta
tásként erre próbáltam ráirányítani figyel
mét. Arra, hogy mások a magyar próza 
vaóságos megújítójának tartották őt, olyan 
ritka tehetségnek, akinek gyümölcsöző 
munkássága majd csak ezek után fog iga
zából kibontakozni, s csak a későbbi idő
szak hozza meg számára az igazi elisme
rést. És valóban; annyi idő eltelte után 
most már az utókor higgadt bölcsességé
vel tehető fel a kérdés: Ki mostanság az 
igazi nagy író? Kinek a neve és életmű
ve marad fenn az idő kegyetlen rostá
ján? Vajon hol az igazság? Ki dönthet 
ebben teljes biztonsággal? És egyáltalán

lesz-e elég erő, energia minderre? És Ge
relyesnél milyen a leltár.

Végezetül, az emlékezés kapcsán úgy 
érzem, el kell, hogy mondjam a követ
kezőket: számomra Gerelyes Endre soha
sem csak az írót, az irodalmárt jelentet
te. Mindig mást is jelentett számomra. 
Mást és többet. Mindenekelőtt határozott
ságot és magatartásformát, kemény és bá
tor kiállást. Korábbi ismeretségből táplál
kozó, tartós szimpátiától övezett olyan va
lakit, aki egy vidéki helyről, megyénkből 
a fővárosba kerülve, nemcsak akart, de 
tudott is valamit felmutatni a jövőnek. 
Valamit, ami eltérő volt az addigiaktól, 
és jó is. Jelentette a sematizmus, a be
szűkülés és a szürkeség elleni küzdelmet, 
s a példáját annak, hogy ki lehet törni 
a szorításokból, a kötéllel övezett ringből. 
Fel lehet vállalni az emberre szabott ter
heket és a jobb jövő megformálásában 
való részvétel kényszerét. S ma? Ma sem 
lehetne elégedett, s ma is őszintén dü
hös lenne - ha élne?
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