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A NOVEMBER 3-I BESZÉD
Nagyapám negyven évig dolgozott egy szótáron, amit senki 
sem akart kiadni, a legkevésbé ő maga. 

Épp csak le akarta írni a szavakat, lassú, kimunkált betűk-
kel, becézni őket, mint Gertrude Stein, ami kor azt állította, 
hogy „A rózsa az rózsa az rózsa az rózsa…” Nagyon el tudott 
a dolgokban gyönyörödni nagyapám. 

Az első világháborúban hadifogságba esett, hét évet töl-
tött Szibériában. Pontos ujjaira fölfigyelt egy sebészorvos, 
maga mellé vette felcsernek. Nagyapám hét éven át magyar 
sebesültek műtétjénél segédkezett. Gondolom, oroszokénál 
is. Soha nem beszélt róla.

Beszélgetni nem volt vele könnyű. Mondatait teleszőtte 
képpel és példázattal. – Az Úr is megkímélte Ninivét – mondta, 
aztán kis csönd után hozzátette: – de nem kímélte Szodomát. 
– Máskor meg azt mondta: – Mindig észnél kell lenni. Sámson 
haját is akkor vágta le Delila, amikor Sámson egy pillanatra 
nem figyelte, mi történik.

Hanem a legkedvesebb története Ábrahám atyjáról, Te-
rahról szólt: hogyan vitte le a fiát valami föld alatti csarnok-
félébe, a bálványokhoz, hogyan rakott ételt-italt elibük, abban 
a meggyőződésben, hogy elfogyasztják, s a mozdulatlan 
agyagszobrok látványa hogyan vezette rá Ábrahámot a hitre, 
hogy egy az Isten, és láthatatlan. 

Bárhol laktak is, mindig nagy kert volt a házuk körül; 
nagyapám kora hajnalban megállt egy-egy virágbimbó előtt, 
és nézte. Nem locsolta, nem simogatta, csak nézte. Derékból 
kicsit meghajolt, néha ütemesen hajlongott. 

Széles vállú, erős ember volt. Ha nem a szótárral vagy a 
tanítványaival foglalkozott, vagy ha éppen nem a templomban 
foglalatoskodott, követ faragott, sírkövet, és bele a betűket: 
lassú, kimunkált betűket. Fekete festékkel kente be őket, 
aranyat nem használt soha. Amikor megkérdezték, miért 
nem, csak visszanézett a kérdezőre: – Minek? 

Nézeteltérése egyszer volt életében. Egy jómódú, idősebb 
úr lánya, akit a faluban széleskörűleg ismertek, elcsavarta 
apám fejét, olyannyira, hogy fiatal apám elhatározta, feleségül 
kéri. Apám akkor még nem ismerte édesanyámat. Tetszett 
neki a lány, és semmi sem zavarta ábrándjait. Nagyapám 

fölkereste a jómódú, idősebb urat. – Az én fiam nem vesz el 
laza erkölcsű lányt – mondta. Ezzel alighanem évtizedekre 
elvágta magát: a jómódú, idősebb úr a hivatali felettese volt. 

A család állandóan költözött valahová. Battonyáról Szeg-
halomra, Szeghalomról Szarvasra, Szarvasról Orosházára. 
A széles dunántúli családból egymagában az Alföldre szakadt 
nagyapám mindenütt megtalálta a tornácot, ahol tovább írhatta 
a szótárt. Kétszáz évre visszamenően leírta a családfát, aztán 
eltette a fiókba. – Élhetetlen – mondták a családban.

Isten tudja, valójában kik az élhetetlenek.
Hogy az egyetlen fia meghalt a háborúban, nagyapám kis 

időre félretette a szótárt. Szabadidejében a Szentírást olvasta: 
– Abban minden benne van. 

Felesége, hajdani szépasszony, egy iskolaigazgató lánya, 
tizenkét évvel élte túl a fiát. 1957-ben, azon a délelőttön temet-
ték, amikor én, a távol lévő unoka, megkaptam a diplomámat. 

Nagyapám egyetlen lányával Pesterzsébetre költözött; irtó-
zott a nagyvárostól. Valahányszor meglátogattam, a papírjai 
vagy a virágai fölé hajolt. Ha megkérdeztem, mit ír, csak annyit 
mondott: – A szótárt. – Egyre szűkszavúbb lett. Ha a kapuból 
visszaintettem, az eget nézte: – Meg ne ázzál, kislányom. 

A házban nagyapámat nem lehetett egyedül hagyni. Jött 
egy házaló, vagy valami koldus, ruhát kért, és nagyapám nem 
a használt és foltozott könyökű holmit vitte ki a kertkapuhoz, 
hanem az előző nap vásárolt, vadonatúj inget. Az eset többször 
megismétlődött, egymást bökdösték a környék dologtalanjai, 
amikor nagyapám végigment az erzsébeti főutcán, hogy a heti 
lottószelvényét föladja. Egy ilyen alkalommal, ahogy nagy-
apám a posta felé tartott, egy biciklista hirtelen nekilódult 
a járdának. Nagyapám homlokkal ráesett a járdaszegélyre, 
fölrepedt a homloka s két helyütt a koponyája. A fiatal-
ember rémülten leugrott a bicikliről, jöttek a mentők, jött 
a rendőrség, nagyapám fején nagy, puha sebkötéssel került 
haza, olyannal, amilyet ő rakhatott a nyögő hadifoglyokra 
negyven-egynéhány évvel azelőtt. A bíróságon nagyapámat 
szembesítették a reszkető biciklistával. – De hiszen nem 
akarattal tette – mondta meglepetten nagyapám. A következő 
vasárnapon a fiatalember megjelent nagyapámnál a tornácon, 
egy csokor rózsával. 

Gergely Ágnes

Mozdonygyári  éjszakák
Részletek az író könyvéből
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Ez nem sokkal nagyapám harmadik infarktusa előtt történt. 
Vagyis nem sokkal a halála előtt. Az orvos tudta, mi követke-
zik, és szólt a maradék családnak: értesítsenek. Nagyapám a 
kórházi ágyról az ajtót nézte. – Sámson haját is akkor vágta 
le Delila, amikor Sámson egy pillanatra nem figyelt. – Ezt 
kellett volna mondania. Nem ezt mondta. Hanem azt: – Jön 
az unokám – és nézte az ajtót.

Elkéstem.
A szótár, amelyen negyven évig dolgozott, odaveszett, 

hihetőleg eltüzelte. Rám a Burián-féle latin–magyar szótárt 
hagyta, s a beszédeit. Nemrég jutottam hozzájuk, és egyebek 
közt ezt találtam az egyikben: „Mindenható Isten, Mennyei 
szent Atyánk! Bánatos szívvel közeledünk kegyes színed elé, hogy 
a múlt hónap 23-án kezdődött forradalmi szabadságharcban 
hősi halált szenvedett magyar testvéreink lelki üdvéért Hozzád 
fohászkodjunk. Áldd meg, Istenünk, az újonnan, ideiglenesen 
megalakult, demokratikus, teljes vallásszabadságot hirdető 
magyar köztársaságot, ideiglenes kormányának tagjait, és az 
ország minden vezetőjét, hogy Tőled nyert világossággal az igaz-
ságosság, a szabadság és a béke útján vezethessék az országot, a 
lakosságnak üdvére, a Te neved dicsőségére. Áldd meg, Istenünk, 
Magyarország minden lakosát, hogy hassa át a lelkeket a Te 
szellemed, hogy szűnjék meg a gyűlölködés, a tévelygés. Add, 
hogy a szeretet, a jóság, az emberiesség és a megértés uralkodjék 
a magyar nép lelkében. Hallgasd meg, Istenünk, imádságunkat, 
hogy magasztaljuk és áldjuk a Te szent nevedet, örökkön-örökké. 
Ámen. 1956. november hó 3-án.”

November 4-én bejöttek az oroszok. Nagyapám soha többé 
nem mondott politikai beszédet. 

Nem ismertem embert, aki ennyire tudta volna, mi az, 
hogy a földi léthez kötött dolgok hirtelen értelmüket vesztik. 

Akinek a fia meghal, minek kell annak szótárt kiadnia? 
A kinyomtatott vászonkötéses szótár is csak tárgy, akár a 
vadonatúj ing. Megmenteni egy lefagyott lábat, egyistenhitre 
téríteni a pogányokat, nézni az ajtót: „Jön az unokám” – ezek 
a léten túlra vezető pillanatok. Ezek a jelzések odaátról.

S ezentúl, bármilyen szélsőséges nyilatkozatot olvasol, 
ilyennek képzelj el egy igazi rabbit.

MENDELSSOHN ZUHANÁSA (RÉSZLET)
Igen, vonzódtam a templomi csendhez, a keresztény temp-
lomok és temetések csendjéhez. Pékmesterünk, Hoffmann 
Feri bácsi, az endrődi zsidó hitközség elnöke, aki énekelt 
a katolikus templom kórusában, elmondta, hogy Csernus 
Mihály apátplébános egyszer rákiáltott a padsorokban suttogó 
hívekre: „Ez nem zsinagóga!” És irigyeltem a gyónást és az 
áldozást is, a körmeneteket, azt a sok megkönnyebbülést, és 
hallottam Pannonhalmáról és a zárdákról, ahol emberéletet 
mentettek, és őriztem apám cikkét, amelyet fiatal újságíró-
ként, Zalaegerszegen írt Baltazár Dezső tiszántúli református 
püspökről, aki ellene fordult a nácizmusnak, és hallgattam 
Orbán Ottó lelkes szavait Sztehlo Gábor evangélikus lelkészről 

és mentsváráról, Gaudiopoliszról, és szerettem Jókai Mór 
regényét, az Egy az Istent, az olyan közeli unitáriusokról. 
Mind közel voltak hozzám, mint az ég, és messze, mint a San 
Giorgio Maggiore templomtornya. Édes Istenem, apám egyik 
utolsó tábori lapja a pápai nunciusról! A kikeresztelkedés mint 
mentőkötél! Anyámmal azt feleltük, nem. Verset írtam apám 
születésnapjára, a harminchetedikre, ezzel a kívánsággal, 
tizenegy évesen: 

Családodtól soha
El ne kelljen menni,
Tiszteld vallásodat,
Tartsd be, mit kell tenni.
Betartotta. Bele is halt.
– Egyedül a kereszténység teljesíti ki az embert – hallottam 

újra tanárom hangját. – Ahogy Keatsben eredendő vonzalom 
élt a melankólia iránt, magában eredendő képesség az áhítat.

Csakhogy van bennem egy még hatalmasabb vonzalom, 
tanár úr. Amikor Zolival már megbeszéltük, hogy össze-
házasodunk a semmire, a forradalom leverése után, friss 
diplománkkal, behívattak bennünket a Magyar Rádióba. Előbb 
engem, aztán őt. A mosolytalan arcú káderes, Zentai elvtárs, 
apámról kérdezett. – Újságíró volt. – Milyen? – Baloldali. – 
Utána Zolit is faggatta. – Apja? – Urasági kovács.

Zolit azonnal felvették. 
– Rólam nem mondott semmit?
Azt mondta: „Úgy látszik, szégyelli az apját.”
– Szégyellem? Én?! És erre te mit feleltél?
– Mit feleltem volna?!
Ma már tudom, az állás is lehet mentőkötél. Az ember nem 

akar ott vesztegelni, ott pusztulni a híd alatt.
De azt az én őseim mondták először a világnak: ne ölj. 

Szélesebb kontextusban azt is: ne áruld el felebarátodat.
– És a velünk született hitben nem lehet kiteljesednünk? 

– kérdeztem akkor a tanáromtól.
Dr. Márki János hangja megtelt bizonytalansággal és 

szeretettel.
– Gondolja végig a világ nagy zeneszerzőit, kérem. Felix 

Mendelssohn-Bartholdy jó szerző, de második vonal. És ezzel 
az alapkérdésre is válaszoltam.

Semmire sem válaszolt, tanár úr. És én ott maradtam a 
Lenin körút és a Majakovszkij utca, a mai Erzsébet körút 
és a Király utca sarkán, a párázó lámpafényben, egyedül. 
Ott maradtam az Abschied vom Walde hangjaival és egy visz-
szatérő álommal. A zeneszerző, akit úgy hívnak majd, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, ejtőernyőn ereszkedik az anyaföldre. 
Az ejtőernyő szabályosan kinyílik. Mendelssohn-Bartholdy 
azonban mindvégig tudja, hogy csak egy esernyőbe fogódzik, 
és zuhan, visszatarthatatlanul zuhan egyetlen igazi szerelme, 
egy romhalmaz felé. 




