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mondja csak,

Tóth Árpád

Boldogság
A zöld gyepről kék füstöt ereget
Setét fenyők fölé piros parázs,
Csengőt egy pásztor csöndes nyája ráz;
Van még boldogság?... Istenem, lehet?...
Békén görbül botjára a gubás;
Ily mozdulattal nézte őse rég
Betlehemben Mária gyermekét;
S egy messzi bölcsőn felsírt már Judás...
Jaj, minden üdvünk búval viselős,
Az ifjú ágon boldog alma kél,
De százezer mérföldről már a szél
Elindult, melytől zuhan a gyümölcs...
Várj, enyhe perc!... Teleszívom tüdőm,
S a csenden át úgy rémlik: csendesen
Egy percre most megáll szemközt velem
Halálom, mely közelg a bús időn...

A tizenhárom aradi vértanú arcképe Barabás Miklós litográfiáján

szempont
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„Szép deputáció megy Istenhez
a magyarok ügyében reprezentálni”
Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidot,
Schweidel Józsefet és Lázár Vilmost
1849. október 6-án hajnalban lelőtték. Kiss Ernő az első sortűz után
csak megsebesült, ezért közvetlen
közelről lőtték főbe. A golyó általi
kivégzés kegyesebb volt, mint ami a
többi elítéltre várt.
Knezić Károlyt, Nagysándor Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich
Lajost, Lahner Györgyöt, Poeltenberg Ernőt, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Török Ignácot és Vécsey
Károlyt reggel hatkor kísérték a
vesztőhelyre, a bitófa alá. Az utókor emlékezete szerint Poeltenberg megjegyezte: „Szép deputáció
megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni.” Aznap végezték ki Pesten Batthyány Lajost is,
az első független, felelős magyar
kormány miniszterelnökét, az ön-

álló magyar államiságra törekvések megszemélyesítőjét. Az október
6-i gyásznapon az ő emlékük előtt
tisztelgünk, és fontos időről időre
szóvá tenni, hogy a szabadságharc
utáni megtorlásoknak sokkal több
áldozata volt.
Még tartottak a harcok, amikor
már többeket kivégeztek azért, mert
síkra szálltak a magyar szabadságért,
1849 májusában azonban a korábbi
kegyetlenkedései miatt a bresciai hiénaként emlegetett Julius Jacob von
Haynau tábornok lett az Itálián kívüli
császári erők főparancsnoka, aki júniusban felakasztatta Mednyánszky
László honvéd őrnagyot, Gruber Fülöp honvéd századost, és augusztus
végéig összesen 58 embert küldött
a halálba. A világosi fegyverletételt
követően Ferenc Józseftől egyértelmű utasítást kapott: „…a legnagyobb

szigorúság a kompromittáltakkal
szemben. Sok fejnek kell lehullania,
mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha
az ember fölöttük ellovagol.” A császár emellett úgy rendelkezett, hogy
a halálos ítéleteket csak végrehajtásuk után, tudomásulvétel végett kell
felterjeszteni, Haynau ezzel szabad
kezet kapott a kivégzések végrehajtására. Több városban katonai törvényszékek alakultak, Hruby Gyula
őrnagyot, Görgey volt segédtisztjét
és Murmann Sámuel soproni nemzetőr őrnagyot Temesváron végezték
ki, október 6-ra időzítették a szabadságharc elitjének fizikai megsemmisítését, de 1848 és 1850 között
Pesten több mint harminc embert
végeztek ki, Pozsonyban tizenkettőt,
Kőszegen nyolcat.
Jóformán nem volt olyan magyar
család, amelynek valamelyik tag-

ját ne érintette volna a megtorlás:
közel 500 halálos ítéletet hoztak,
ebből 144-et végre is hajtottak, körülbelül 1200 elítéltet zártak börtönbe, míg 40−50 ezer honvédet
büntetésként a császári seregbe soroztak be. Az európai felháborodás
miatt 1850 nyarán a bécsi udvar
felmentette Haynaut Magyarország
teljhatalmú katonai és politikai
kormányzóságának tisztéből, de
voltak foglyok, akik csak 1859-ben
szabadulhattak.
A továbbiakban azokról a tisztekről emlékezünk meg, akik a megtorlások idején szintén Aradon veszítették életüket.
„Tegnapelőtt megkezdődött
a dolog”
Az első Aradon kivégzett szabadságharcos Ormai (Auffenberg)

1919

Bonczidai Éva
Norbert, Kossuth Lajos szárnysegédje volt.
Norbert von Auffenberg német
katonacsaládban született 1813-ban,
a család 1815-ben előbb Magyarországra, majd Erdélybe költözött.
Már gyerekkorában katonai pályára
készült, 1831-ben lépett be ezredkadétként az erdélyi kiegészítésű cs.
kir. 31. (Splényi) sorgyalogezredbe.
A róla szóló írások megemlékeznek
„hóbortos, fura viselkedéséről” és
könnyelmű, adósságcsináló természetéről is. A Galíciában állomásozó
alakulata tagjaként 1840-ben ő is
belekeveredett egy összeesküvésbe, amely fegyveres felkelést akart
kirobbantani, ezért számos tiszttársával együtt letartóztatták, és
1847-ben 14 év vasban letöltendő
várfogságra ítélték, a munkácsi Várbörtönbe szállították.
folytatás a 3. oldalon
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tárca
Öt óra, még fenn a nap. Napszám után még
senki nem megy haza azonnal, téblábolnak kicsit, élvezik, hogy szabadok. Addig
sem kell újabb munkába fogni. A többieknek csak kötöttséget, állandó háztáji tevést-vevést jelent az otthon. Neki nem, őt
nem várja senki. Az átizzadt inget jólesően
megfújja egy-egy szellő, leveti, cigarettára gyújt. Nyakán, vállán a déli nap heve.
Amúgy három szünet jár a napszámban.
Egy nagyobb ebédszünet, akkor aludni is
lehet egy rövidet. Meg két rövidebb cigarettaszünet. Amit mindenki úgy próbál elnyújtani, ahogy tud.
Nyomottan gondol a vészesen közelgő,
elkerülhetetlen napokra. Csak már túl
lenne rajtuk. Nem lehet pedig semmit sem
csinálni, mert a lánya valamilyen túlhajtott lelkiismeretesség folytán ragaszkodik
az évenkénti látogatáshoz. És mivel ritkán
jön, legalább 3-4 napig marad. Pedig borzasztóan szenved, és rossz nézni a szenvedését. Hogy itt nem lehet zuhanyozni, de
még kezet mosni se rendesen, meg milyen
koszban él. Ő is menekülne tőle, de hogy
olyan messziről eljön hozzá, itt kell lenni vele, még napszámba se mehet. Pedig
mindig mondja, hogy tőle menjen nyugodtan. Meg aztán nincs is mit mondaniuk egymásnak. Az a pár kötelező mondat, hogy mit csinál a férje, hogy megy az
iskola a gyerekeknek, hamar lejár, utána
kínosan hallgatnak, mert ki nem mehet,
ha már egyszer itt van, ott kell ülnie vele
az asztalnál, pedig már a töltött paprikát
is megették.
Ha visszagondol, sosem volt mit mondaniuk egymásnak. Nem is maradtak jóformán soha kettesben. Az anyjával igen,
amíg élt, nekik megvolt a külön kis világuk. Magyarból hozta neki a Puma már-

Fleisz Katalin

kájú, akkor divatos edzőcipőt, sálat, bőrdzsekit. Hogy az ő lánya is olyan legyen,
mint a többi! Csak nem lemaradni, semmi
áron! A vonaton a határhoz közeledve a saját cipője helyett felhúzta a vakítóan fehér
sportcipőt, hozzá a fekete bőrdzsekit, hogy
a vámos ne kötekedjen. A saját cipőjét kidobta a vonatból. Persze így is szórakoztak
a vámosok eleget, ismerték már a trükköt,
macska-egér játékot űztek az asszonyokkal. Olyan is volt, aki a bugyijába rejtette a
határ túloldalán vásárolt órát, és a vámnál
váratlanul megszólalt az ébresztő… Autót
vett neki törlesztésre, Daciát, onnantól
kezdve nem volt megállás. Egyre többet
akart. Aztán ennek végpontja, a nagy ugrás: külföld, a számára teljesen ismeretlen
Svédország. Annyit tudott csak róla, hogy
ott mindig hideg van. De mint kiderült, azt
se jól, mert a lánya idegesen kijavította.
– Ugyanolyan nyár van, mint itt, hogy
képzeled… Vagyis majdnem ugyanolyan.
Nektek nem volt földrajzórátok az iskolában?
Még két nap… csak már vége lenne.
Hazafelé menet a kioszkban húskonzervet vesz, a teraszon még megiszik egy
felest. Elüldögél. Hiába mondják a rossz
nyelvek, hogy pancsolt szesz, nem igaz,
mert valódi barack, nem is vízszerűen áttetsző, mint a szesz, halvány barackszín,
ahogy meglöttyen a pohárban. Egyszerre
hajtja fel, szétárad a tagjaiban jólesőn, átmelegít, forrósít, megolajoz, ruganyos lesz
tőle az izomzat, frissebb a járás, kiélesedik
a tekintet. Éhséget érez, de kellemesen, várakozón. A konzervet az asztalon vágja fel
a kisbicskával, a vágás nyomán kibuggyan
a lé, a pengéről le kell nyalni, majd darabokra szelni a löncshúst, a penge hegyével
kimetszeni egy-egy szeletet. Tempósan

Forrás: Wikimedia Commons

UGYANOLYAN NYÁR

Rippl-Rónai József: Maszkos csendélet (1910, Városi Művészeti Múzeum, Győr)
nyeli a falatokat, kenyér sem kell hozzá. A
pálinka után frissen hat az étel.
A faluban lassan beáll a csend, a szomszéd
ablaka kékesen vibrál. Az esti sorozatokra
megszáll a finom por, elülnek a csattanó
kiáltások. Egy rexfelügyelőnyire megállt

élet. Levegő. Kiül a farönkre, cigarettára
gyújt – egy teljes doboznyi lapul a zsebében,
mert pénzt kapott –, pörsen a finom papír,
izzik, mélyre szívja a füstöt, kiengedi, megkönnyebbül. Szemben a lemenő nap korongja, belenéz. Narancssárga fény.

ÜLŐHELYZET

Vass Veronika

Vártam a reggelt. Vártam a reggelt, hogy
ideérjen. Addig elnézelődtem a sötétben.
Ezt is nagyon szerettem. Igazi ajándék
az ágy szélén ücsörögni a majdnem tövig
húzott redőnyök előtt. Egészen jól ment.
Régóta ez volt a dolgom. Egy ideig még a
kórház vaságyán üldögéltem és ott vártam

a városi reggel megérkezését. Jött is gyorsan és zajosan. Meghozta a villamos, a troli, a szirénák öklelő hangja és néhány veréb
a párkányon csicseregve. Ott nem ért le a
lábam. Csak lógott egész éjjel. Hátam mögött a csempézett fal, kettőnk közt a három
párna, amit a nővér lopott nekem kedvesen

Forrás: Fortepan/Péterffy István
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éjszakára. Lóbáltam is, néha a szuszogások
ütemére, máskor a hosszan elnyúló szellentésekhez találtam ki különböző bokatekerő mozdulatokat. Sosem unatkoztam.
Az éjszaka mindig tartogatott izgalmakat.
Hangos nyögések, tompa zuhanások, suhogó lelkek, ügyeletes orvosok, akik nem
tudtak aludni és lábat lógatni sem. Sajnos.
Mogorva reggel várt rájuk, aztán morcos
nap, s nekem megérkezett az este, a lógatós. Az ágy szélén vártam a reggelt, a vas
hűtötte a felső lábszáram, a ragacsos vas,
festékkopottan. Aztán mikor hazajöttem,
minden elhalkult. Itthon a csönd mögött
tapogatóztam, füleltem a némuló világot.
A saját ágyam szélén ültem éjszakánként.
A talpam leért a földre, régi fakeretes, öreg
ágyam nyekergett alattam minden éjen,
ahogy igazgattam a füleimet a sötét felé.
Egy idő után azt is hallottam, amit nem
kellett volna. A szomszédok veszekedését,
hogy a gyerek már megint nem ment suliba, a sógor monológját az udvaron arról,
hogy tört el az órája és így már nem is kell
neki, pedig milyen értékes volt. Hallottam
az ablak előtt sündörgő gyerekek titkait,
a kutyák vonyítását, mikor megverték
őket. Az ellő tehén hosszú múját, mikor az
utolsó erejével tolta magából elő a borját.
És ezeket láttam is, mindet, a függönyön,
a redőnyön, a falon keresztül, míg a talpamon támaszkodva ültem ágyam szélén
türelmesen, és közben arra vágytam, hogy
újra horgászhassak. De a hasamon lévő
seb nagyon lassan akart összeforrni. Gondolatban sokszor végigvettem a nagy fogásaimat, a hatalmas pontyot, ami nem fért

a gyerekkádba, az amurt, amit alig bírtam
el, az angolnákat, amelyek úgy tekergőztek
nyúzás közben, mintha az lett volna a kötelességük. És csak ültem a padlón pihentetve lábaimat, gyakoroltam az ülést, hogy
majd pecázás közben ne fáradjak el a sok
üléstől. Aztán a fiam egy végigült éjszaka
után korán reggel beültetett a Zsigájába és
kivitt a folyópartra. Ott vártak a haverjai.
A sekély vízbe tették a horgászszékemet,
engem bele és ültem. Ültem az áhított székemben, talpam a folyó sóderéig ért. Rendes srácok, sört is hoztak. Menteset. Hűs
volt a víz, mint a vaságy oldala. És végre ott
ülhettem, ahol akartam. Vízbe ért a lábam,
talpam a sóderen. Itt nem lóbáltam. A víz
lóbált engem, ahogy a hullámok szaporáztak körülöttem. Néha kis halak is körém
úsztak, aztán elunták. Hallgattam a vizet, a
szelet, a hullámokat, a srácokat. A kényelmes székembe sokszor elhoztak azután is,
majdnem minden végigült éjszaka után.
Aztán meggyógyultam. Nem akartam már
ülni. Sehol. Sem az ágyon, sem a székemen. Nem akartam hallgatni a csendet és
a csend mögé sem akartam hallani. Csak
azt akartam, amit mások is. Megverni a
kutyát, új órát venni, mérgelődni a gyerek
miatt, hogy nem tanul. Egyszer kimentem
horgászni, de egy harcsa elvitte a botom.
Nem nekem való már az ücsörgés. Helyette
egy tehén bőg reggelente. Állva fejem, vagy
inkább hajolva, hisz már végigalszom az
éjszakát. Nem bánt a csend, nem fülelek,
nem ülök. Fekszem és alszom. És a reggel
így is eljön, ha nem várom, és nem ülöm
végig az éjszakát az ágyam szélén…

Főszerkesztő: Szentmártoni János  Szerkesztőség: Ágoston Szász Katalin (gyerekirodalom), Bonczidai Éva (felelős szerkesztő), Farkas Wellmann Endre (vers),
Nagy Koppány Zsolt (novella, tárca)  Tördelés, grafikai szerkesztés: Leczo Bence  Olvasószerkesztés, korrektúra: Farkas Orsolya, Nádai László  Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt.
Helyorseg.ma, e-mail: helyorseg.szerkesztoseg@gmail.com, postacím: Petőfi Irodalmi Ügynökség, 1394 Budapest 62. Pf. 394.
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1848. május 2-án a Munkácson
őrzött politikai rabokkal együtt
szabadult, Pestre utazott, összebarátkozott Kossuthtal, majd jelentkezett az alakuló honvédseregbe.
Októberben már százados lett,
később az Országos Honvédelmi
Bizottmány elnöke, majd Kossuth
őrnaggyá és segédtisztjévé nevezte
ki. 1849 áprilisában ezredes lett,
illetve a honvéd vadászezredek főfelügyelője.
Kiváló szervező volt, érdemeit
azonban elhomályosítja jellemgyengesége: amint látható lett a
szabadságharc kimenetele, beadta lemondását a hadügyminisztériumnak, és menekülni próbált.
Császári fogságba esett, és Haynau
rögtönítélő bírósága augusztus
22-én kötél általi halálra ítélte.
Haynau a kivégzés után jelentést írt, már ez előrevetítette a
következő évek bosszúhadjáratát:
„...tegnapelőtt megkezdődött a dolog, felakasztattam egy Auffenberg
nevű egyént, aki valamikor hadnagy volt a Mazzuchelli ezredben,
aztán ezredes és Kossuth segédtisztje – Kiss, Leiningen, Poeltenberg, Vécsey stb. is követni fogja,
mihelyt megérkezik. Az eljárás a
lehető legrövidebb lesz, megállapítjuk az illetőről, hogy tisztként
szolgált nálunk, és fegyveres szolgálatot teljesített a lázadó hadseregben. Ekképp az eljárásokat
a legrövidebb időn belül befejezzük… Egy évszázadig nem lesz
több forradalom Magyarországon,
ha kell, a fejemmel szavatolok érte,
mert gyökerestől irtom ki a gazt.”

kötelezvényt kiállítottam; azóta
szülővidékemen tartózkodtam. A
hadicikkekre megesküdtem, vizsgálat soha nem folyt ellenem. Saját
vagyonom nincs” – olvashatjuk egy
élet megrendítően tömör összefoglalását az 1849. október 1-jén keltezett kihallgatási jegyzőkönyvben.
Tudva, hogy a tábornokokat kivégezték, az ifjú ezredes a kihallgatások során azt bizonygatta,
hogy ő nem volt tábornok, mintha abban bízna, hogy kegyelmet
kaphat: „Ami a tábornoki címet
illeti, mert ilyen címen szállítottak
be ide, ez egy tréfán alapulhat; az
utolsó napokban, amikor a fegyvert már leraktuk, engem egymás
közt tréfából a béke tábornokának szólítottak. Egyébként az ös�szes hivatalos lapok és az egész itt
tartózkodó tisztikar tanúsíthatja,
hogy engem sem tábornoknak,
sem hadtestparancsnoknak soha
ki nem neveztek, és én hadtesttel
soha hadműveletet nem végeztem.” Ernst törzshadbírót kérte,
vegye figyelembe azt a tényt, hogy
nem rendelkezett több befolyással,
mint a hadsereg bármelyik ezredese. „Ezzel az igazságnak megfelelő
eljárással talán egy emberéletet
lehet megmenteni – írta – Nem
akarom, hogy más sorsban részesüljek, mint a bajtársaim, de egy
végzetes tévedésnek az Önök részéről áldozatul esni mégsem akarok.”
Az érvelése süket fülekre talált,
felségsértés bűntette miatt halálra
ítélték, október 25-én reggel 7 órakor lőtték főbe.

„Tréfából a béke
tábornokának szólítottak”
A legfiatalabb aradi vértanú Kazinczy Lajos honvéd ezredes volt,
Kazinczy Ferenc és Török Sophie
legkisebb fia. A tizenhármak kivégzésének napján már folyt ellene
a tárgyalás, majd néhány nappal
a huszonkilencedik születésnapja után az aradi vár sáncárkában
agyonlőtték
„Nevem széphalmi Kazinczy
Lajos, Széphalmon, Zemplén megyében születtem, huszonkilenc
éves vagyok, református vallású,
nőtlen, 1835-ben avattak fel hadapródnak a Miklós huszárezredhez, az utásziskolában képeztek ki,
1839-ben újra beosztottak az ezredhez. Ugyanebben az ezredben
1840-ben hadnagy és 1846-ban
főhadnagy lettem. Az utóbb említett évben tiszti jellegem megtartása nélkül kiléptem, és az előírt

Egy kézirat és a végzet
A tizenhatodik aradi vértanú, Ludwig Hauk 1799-ben született Bécsben. Hadnagyi rangban lépett ki a
magyarországi kiegészítésű cs. kir.
2. gyalogezredből, ahol 1813–1826
között szolgált, később az udvari
kamara tisztviselője volt, 1848ban innen nyugalmazták. Forradalmártevékenysége
ekkortól
datálható: az 1848. március 13-i
bécsi forradalom után a Constitution című lap szerkesztője volt, újságíróként a reformokért és a metternichi abszolutizmus ellen emelt
szót, az októberi bécsi forradalomban az Elite Corps őrnagyaként
harcolt. Később Magyarországra
menekült, 1849. január 23-án honvéd őrnaggyá nevezték ki, s Erdélybe küldték. (Eközben Bécsben
mint a forradalom résztvevőjét 12
év fogházra ítélték.) Még Bécsből
ismerte Bem tábornokot, aki most

Kazinczy Lajos (1820–1849) honvéd ezredes portréja – Szamossy
Elek litográfiája (1872)
Forrás: Wikimedia Commons
2020. október

Thorma János: Aradi vértanúk (olaj, vászon, 350 × 644 cm, 1893–1896)
verseci helyőrségparancsnokká,
majd alezredessé nevezte ki.
Biharkeresztesen tartóztatták
le, nála volt egyik saját kézirata,
amely Az uralkodóház utolsó órái
címmel vitriolos hangon nyilatkozott Ferenc Józsefről és családjáról is. A kihallgatás után Pestre
szállították, de Haynau december
11-én úgy döntött, hogy Haukot
Aradra kell szállítani. Ott február
18-án a hadbíróság kihirdette az
ítéletet, s másnap reggel Haukot
felakasztották.
„Segítségül menni /
Hazájok földére”
Lenkey János, bár nem végezték
ki, mégis méltó, hogy az aradi
mártírok között említsük.
1807-ben született Egerben, bátyja példáját követve Lenkey János
a katonai pályát választotta. A
Württemberg-huszárok századosaként a pesti forradalom híre Galíciában érte, ahonnan 1848 májusában századával megszökött, s
itthon szolgálatra jelentkezett. A
fiatal magyar kormány hadbírósági vizsgálatot indított ellene a
Béccsel való jó viszony fenntartása érdekében, és büntetésképpen
a délvidéki hadsereghez osztották
be. A hadbírósági vizsgálatot sokan felháborítónak találták, 1848
augusztusában Petőfi Sándor Lenkei százada címmel verset írt a hős
alakulatról:
„Nem istentelenség,
Amit ők akarnak:
Segítséget vinni
A bántott magyarnak,
Segítségül menni
Hazájok földére,
Melyre immár foly a
Gazda-nemzet vére.

Ez a jó huszárok
Szívbeli szándoka,
És hogy ezt titkolják,
Van annak nagy oka...
Odajutottunk már,
Hogy csak titkon lehet
Tégedet érezni,
Szent hazaszeretet!”
Lenkey János a Hunyadi-huszárezred parancsnoka lett, majd
1849. március 15-én tábornok és
Komárom várparancsnoka.
Lenkey János tábornok is ott volt
azok között, akik 1849. augusztus
13-án letették a fegyvert a cári csapatok főparancsnoka, Paszkijevics
herceg előtt. Két hét múlva Aradon
őt is a császári és királyi rendkívüli hadbíróság elé állították, azonban az eljárás során súlyos elmebetegség tünetei jelentkeztek nála.
Végül nem ítélték halálra, de elborult elmével az aradi várbörtön
falai között maradt az 1850 februárjában bekövetkezett haláláig.
Testvére, Lenkey Károly ezredes
emlékezése szerint egy fűtetlen,
ablak nélküli szobában, az őrök
által megsebzett testtel, minden
ápolás nélkül tengette napjait.
Temetetlen holtak
Amíg Ferenc József uralkodott,
1916-ig az aradi vértanúk sírjait nem
lehetett feltárni, majd a Trianon
következtében Romániához került
Aradon csak 1932–33-ban végeztek
feltárásokat, a 13 ismert vértanú földi maradványait exhumálták.
„Képletesen az 1849-es megtorlás áldozatainak többsége is temetetlen maradt évtizedeken át. Az
aradi vértanúk egy részének holttestét rokonok és ismerősök lopták
ki a várárokból vagy az akasztófák
mellől, de többségük sírját csak

Lenkei és zádorfalvi Lenkey János (1807–1850) 1848–49-es honvéd
tábornok – Szamossy Elek litográfiája
Forrás: Wikimedia Commons

1932–1933-ban tárták fel; Ormai
Norbert, Kazinczy Lajos, Ludwig
Hauk maradványai máig ismeretlen helyen pihennek. Batthyány
Lajos is csak a kiegyezés után kaphatta meg a méltó végtisztességet,
s a pesti vértanúk alig felének ismerjük a nyughelyét. S ezen nincs
is mit csodálkoznunk, hiszen a
megtorlást ugyan Haynau fővezér
és Schwarzenberg miniszterelnök
nevéhez köti a közgondolkodás,
ám a megtorlásban hozzájuk hasonló felelősség terheli Ferenc József császárt, aki 1867–1916 között
Magyarország megkoronázott királya is volt. A császár és király pedig kiegyezett ugyan a nemzettel,
de soha egyetlen gesztussal sem
érzékeltette, hogy megbánta volna
a kivégzéseket. Ezért sem lehetett
feltárni a vértanúk sírját. Így a kiegyezés 1867-ben csak politikai és
gazdasági tekintetben történt meg,
de lélekben nem” – írja Hermann
Róbert
Csak 2001. november 24-én
nyilvánították nemzeti gyásznappá október 6-át.
Felhasznált irodalom:
Hermann Róbert: Vértanúk
könyve – A magyar forradalom
és szabadságharc mártírjai 1848–
1854, Rubicon-Ház Bt., 2007
Hermann Róbert: Az 1848–49es forradalom és szabadságharc
vértanúi – október 6., Oktatási Minisztérium, Budapest, 2000
Deák István: Volt egyszer egy
tisztikar – A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi
és politikai története 1848–1918,
Gondolat, Budapest, 1993
Süli Attila: Ormai Norbert, az
első aradi vértanú, Line Design
Kft., 2016

Barabás Miklós: Ormai Norbert honvéd ezredes (1852 körül)
Forrás: Wikimedia Commons
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EGY NOVELLA KERESÉSE

Miklóssi Szabó István

Ma reggel rettegve ébredtem. Két
okból is. Azt álmodtam, volt szeretőm faládába zárt, kínai módszer
szerint. Hónapokig szenvedtem a
ládában, akkora hely sem volt, hogy
dörömbölni tudjak. Étkemet (néhány szem rizs, pár csöpp víz) volt
barátnőm a szellőzőnyílásokon juttatta be. Halálomat nem álmodtam
meg, mert fölébredtem. Persze az
elferdült gerincre, a légszomjra is
emlékszem (kétrét görnyedve zárt
a ládába, nem hosszában). Gondolkodtam, felhívom a lányt, elmesélem az álmot, de erről letettem.
Elválásunk kicsit sem nevezhető
szépnek, ráadásul a szomszédos
tömbházban lakik (minő ostobaság
részemről!), elég a napi félsz, hogy
találkozunk. Van példa rá, hogy
egykori barátnőmnek meséltem a
róla szóló álmomat. Néha a nők úgy
tudják hülyének nézni a férfit, hogy
az még örül is neki.
A másik ok szó szerint prózaibb
és szörnyűbb: éreztem, elfeledtem
novellát írni. Nem dicsekedhetek
nagy írói tehetséggel, de azért néhány jobban megírt és jobb helyeken elhelyezett írásművet magam
mögött tudhatok, ami eltölt annyi
büszkeséggel, amennyire a nyugati társadalmakban az élethez szükséges.
Kétségbeesve ücsörögtem az ágy
szélén, felöltözni sem volt kedvem. Végül testi szükségleteim
ellentmondást nem tűrő sürgetéssel küldtek a mellékhelyiségbe.
Üldögélés közben elkeseredetten
néztem a régi, nehéz fürdőkád
alatti tócsát, amelynek eredetére
az elmúlt hetek alatt sem tudtam
rájönni. Aztán eszembe jutott az
anyám. Dolgom végeztével vettem
is a telefont.
Türelmesen
végighallgatott,
majd azt tanácsolta, beszéljek a
kollégáimmal, hogy a mintegy tizenöt éve a sajtókollégiumban
megkezdett tanulmányaimat befejezhessem. Novellákból keveseknek sikerült megélniük, nekik
is szűkösen, lássam be végre, az a
bizonyos oklevél átsegít ezen a nehézségen is. „Az jó hírért, névért s
az szép tisztességért” – fejezte be
egy Balassi Bálint-idézettel, mellyel

– hm – tömören összefoglalta véleményét irodalmi törekvéseimről.
Ha az anyagi oldalát nézzük, tökéletesen igaza volt. Szépirodalmi
írásaimmal háromhavi albérlet árát
sem kerestem meg; egy könyvért
annyi honoráriumot kaptam, amiből egy hónapig szűkösen megélhettem. Márpedig egy könyv akár
egy évig is születhet. A beszélgetés
után üldögéltem a konyhámban
egy csésze tegnapról maradt fekete mellett, keserűen, mert erről az
egyhavi keresetről is lemondhatok.
Majd eltart a kultúrrovat – és ennyi.
Kellemetlen jövőkép.
Gondolkodjunk logikusan, törtem a fejem, szorongásomat enyhítendő. Negyvenkét éves vagyok. Ha
eddig nem értem el valamit, már
nem is fogok. Lemaradtam a családalapítás örömeiről, rejtelmeiről,
már az olvasás sem okoz különösebb örömöt, hiszen túl vagyok a világirodalom összes fontosabb művén. Öntelt kijelentés ez, ráadásul
az olvasásnak semmi haszna, Dante
Isteni színjátékával egy talpalatnyi
telket, egy téglát sem lehet vásárolni, nemhogy házat.
A középkorban a ház előtti pázsit
a gazdagságot jelentette, a legritkább esetben engedhette meg valaki magának, hogy a földdarabot
ne túrják föl a disznók, kutyák, ne
sétáljanak rajta tyúkok, ráadásul
gondozott, rendezett, szemet gyönyörködtető legyen. Kinek van napjainkban ideje az irodalom pázsitján létezni? A kutyának sem, aki
után föl kell szedni azt, amit. Valljuk be: az olvas, aki felettébb unja
magát, esetleg felvágni akar bizonyos körökben. Mint a pázsittal a
ház előtt.
Agyam fazekában így főttek a
gondolatok, végül gőzfelhő jelent
meg a fejem fölött – persze jottányival sem lettem okosabb. Nem csoda, általában az ember többet gondolkodik az írásért, mint amennyit
gondolkodik írás közben. Kusza
gondolat? Hát persze. Minden írás
csupa kuszaság, amíg pázsitos rendet nem teszünk, vágunk benne.
Csöngött a telefon, óriási örömmel kaptam utána. Szociális életem nem büszkélkedhet nagy si-

Gulácsy Lajos: Kompozíció (1910-es évek második fele,
Nógrádi Történeti Múzeum)
Forrás: Wikimedia Commons
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Nemes Lampérth József: Enteriőr (akvarell, tinta, papír, 36,5 × 53,5 cm, 1912)
kerrel, általában itthon ücsörgök,
lemezeket hallgatok, tévét bámulok, olvasok. Egy-egy hívás igazi
kuriózumnak számít az életemben
– hacsak nem a szerkesztőségből
hívnak, mert ilyen vagy olyan hibát
találtak az anyagomban. Gyűlölöm
a hibákat.
Az orvosom volt, emlékeztetett a
jövő heti időpontra. Magas vérnyomásom van (el is feledtem mondani), a gyógyszerek mellőzése életveszélyes.
– Kissé furcsa a hangod – jegyezte meg, mire azt válaszoltam, most
keltem, nem vagyok teljesen ezen
a világon. Tudtam, habozás nélkül fölír néhány antidepresszánst,
amelyek csinos függőséget váltanak
ki, a múltban volt részem benne,
mert pánikbeteg is voltam (ezt sem
mondtam), még ez hiányozna most,
amikor éppen örökre elfeledtem
novellát írni.
Beszélgetésünk után tovább ültem az asztalnál. Pillantásom a
pocakomra esett, az utóbbi hónapokban mintegy tíz kilogramm fölösleget szedtem magamra. Hadd
valljam be: elhíztam. Próbálkoztam
gyaloglással, futással, teljesen feleslegesen. Végül föladtam, beleestem
egy nagy doboz kakaós fagyi bűnös
élvezetébe.
Kopogtak. Sietve kaptam magamra egy inget, nyitottam ajtót. Belefehéredtem: a mindentudó Mariska
néni állt az ajtóban. Valaki meghalt
a lépcsőházban, ezért pénzt gyűjtöget (nincs!), kiraknak a bérleményből (többhavi bérrel el voltam
maradva), hamarabb szerzett tudomást eredményeimről, mint az orvosom, és halálhíremet hozza. Mariska néni táltosi képességeit senki
nem vonhatta kétségbe, a környék
fekete macskái is hozzá járnak tanácsért, pedig köztudott, hogy ők félig
a túlvilághoz tartoznak.
– Tegyen egy szívességet – mondta édeskés mosollyal. Meg sem vártam, hogy befejezze, igent mondtam. Boszorkányokkal jót vagy
semmit. – El kell utaznom néhány
hétre – folytatta. Hosszas előadás
következett unokahúgáról, aki halálosan beteg, kizárólag az ő jelenléte
tarthatja életben. Végül eljutottunk
oda, hogy délután egy kivételesen
ritka, fehérneműs ládát hoz a futár, melyet nem tud átvenni, ezért
bátorkodott az én lakcímemet megadni.
– Természetesen – bólogattam.
Mariska néni még fölemlítette az
összes létező tömbházi pletykát, végül búcsút vettünk egymástól. Gon-

dolkodtam, mérjek-e vérnyomást,
aztán úgy döntöttem, az orvosomnak, nekem, a készüléknek is jobb,
ha nem. Ültem volna vissza keseregni, amikor ismét kopogtattak.
Egy rezesbanda állt az ajtóban.
Betöltötték a fél lépcsőházat. Vezetőjük egyenruhában, kezében karmesteri pálcával idegesen tudakolta, itt lakik-e ez meg ez a család. Ha
nem, hol. Feltétlenül mondjam el,
késésben vannak, a főúton robbant
le az autójuk, a nagy melegben alig
tudtak idáig elvánszorogni.
Kínosan vigyorogtam. Egyrészt
röhöghetnékem támadt, másrészt
örültem, hogy nem csupán én vagyok szerencsétlen, harmadrészt
nem mindennapos látvány, ahogy
egy rezesbanda szorong a lépcsőházban, negyedrészt ki az a hülye,
aki rezesbandát rendel a lagzijára,
ötödrészt tudtam, a keresett cím
jó tízutcányira van. Amikor ezt elmondtam, a nagydobos szitkozódva
dobta le az emeletről a hangszerét,
és ment világgá. A karmester megvakarta az állát, kérdezte, hálából
milyen dalt játszhatnak el. Hiába
tiltakoztam, rá is zendítettek egy
keringőre. Gyűltek a szomszédok a
folyosón, a hangerőtől remegett a
téglából épült tömbház, kicsi tartotta, hogy ki nem estek a lépcsőházi
ablakok.
Tízperces koncert után a rezesbanda távozott, én meg a szomszédok haragos tekintete elől a
bérleménybe menekültem. Úgy
döntöttem, fürdöm egyet, hadd
nyugodjanak meg az idegeim. Mindent összevetve egészen jó novellatéma, gondoltam, miközben engedtem a vizet a kádba, kár, hogy
én már nem tudok írni. A konyhába
mentem, hogy a maradék feketémet fölmelegítsem, elfogyasszam.
Üldögéltem a széken, az irodalom
hasznán és ártalmain gondolkod-

tam. Egyszerre szörnyű robajt hallottam a fürdőszoba felől. Rohantam. Vízzel telt kádam átszakította
a padlót, az alattam lakó szomszéd
fürdőszobájában landolt. Szerencsémre a szomszéd a nyarakat falun
töltötte, a kertjét gondozta, így emberéletben nem esett kár. Álltam az
üreg fölött, és tudtam: utolért valami gonosz átok, a két fürdőszoba és
a padló javítási költségeit lehetetlen
kifizetnem, ráadásul novellát sem
tudok írni. Legszívesebben egy egérlyukba bújtam volna.
Ismét csöngettek. Alig mertem
ajtót nyitni, hiszen lehetséges, hogy
a szomszédság dörömböl, kezükben
sarlóval, kaszával, fáklyával, hogy
engem a túlvilágra küldjenek. Szerencsémre csak két futár lihegett
az ajtóban. Bár szemtelenség, én
bizony kibontottam a küldeményt.
Tetszetős, régi, népi motívumokkal
díszített faláda rejtőzött a gondos
csomagolásban, az a típus, amelynek síneken nyílik a teteje, s magától kattan a zára.
Hogy mi vett rá, arra már nem
emlékszem. Talán a kilátástalanság,
talán így volt megírva, nem tudom.
Csak annyit tudok, egyszerre ott találtam magam a ládában, magamra
húztam a tetőt, hallottam, ahogy elkattant a zár. Eleinte élveztem a sötétséget, a csöndet, bár alig bírtam
lélegezni, olyan szorosan ültem,
kettégörnyedve. Később elfogyott
a levegő, tíz vérző körömmel kapartam a láda oldalát, de kimászni
már nem tudtam. Még emlékszem,
utolsó gondolatom ez volt: te hülye, miért nem próbáltad meg, hogy
tudsz-e novellát írni? Miért nem
vettél papírt, ceruzát, billentyűzetet, miért nem próbáltál megfogalmazni néhány mondatot?
Most, hogy visszagondolok, talán
azért nem, mert könnyebb bizonyos
dolgokat keresni, mint megtalálni.
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Z. Németh István

Kassay Sára

Pillanatragu

Életút-vesztő

A tubusból nem az jött ki, amit vártam.
A busz sem akkor indult, amikor a menetrend
szerint kellett volna, és így utólag
visszagondolva, nem is abban a városban
ébredtem reggel, ahol éjszaka nyugovóra tértem.
A tükörből másvalaki nézett vissza, de
én figyelembe se vettem a változást,
csak akkor ijedtem volna meg, ha végképp
nem néz vissza senki.
Zsebemben gyűrött levél lapult, amit
akkor még meg sem írtál, hiszen nem
sejthetted, hogy a kávézóban reggel összefutunk.
Nem ismerted fel idegen arcomat, még
szerencse, hogy egy kitalált név
szakadt ki belőlem a bemutatkozáskor.
Utólag kicsit mosolygok azon, mennyire
belecsimpaszkodtam a tekintetedbe. Akár
harminc évvel ezelőtt. Csupán a vállunk ért
össze egy pillanatra, amikor a földre hullott
kiskanálért egyszerre próbáltunk lehajolni.
A samponod illatáról eszembe jutott
az éjszaka, amikor kiálltam az ablakpárkányra,
és percekig bámultam a lábaim előtt
örvénylő sötétséget. Nem volt elég magas
a kollégium.

Folyton csak céltalanul rohanok elkezdeni,

Ha szemembe néznél:
látnád elmepalotámban
az intarziás bútort,
a süppedős szőnyegen
felejtett vodkásüveget,
meg a hamis igazolványképet,
ami vegytisztán mutatja, hogy
pupillámban visszatükröződsz.
Gyűlölöm a vallásháborút,
amit egy nem létező isten
kényszerít rám, hogy talpig
vaskabátban forgolódom át
az éjszakát, s reggel talpra ugorva
már háríthatom is az első csapást.

Ötezredik sms
nem tudom meddig kell élnem még
hiányod őserdejében
a szépen berendezett nem-te-vagyban
a fullasztó nélküledben
homlokommal betört falitükör előtt
állok már egy örökkévalóság óta
és fejszével fésülöm a szívem

Űrszonett
„This is Major Tom to Ground
Control”
(David Bowie)
sodródó csillagközi testem
megfagyott cseresznyevirág
ebben a csóvában
még sohasem lebegtem

Gáncsoló múltak és meredeken fekvő jövők között
Gurulok lefelé a jelenem tetején
Talán az ezeregyedik éjjelre odaérek
Mire hagyományom már hagyatékká válik
Első találkozásunkra várva
Kifésülöm a hajam az utolsó ősz hajszálig
Voltam út, labirintus, játék
Forrás: Wikimedia Commons

Mágia Magdalén

Bár sokszor belebotlok a végébe már az elején

Ámos Imre: Csodavárók (szén, akvarell, papír, 31 × 24 cm)

Magamnak minden mi káros
S vagyok a nő, a báj, a kecsesség
Bár a halál nem betegség, de az élet halálos.
Talán más irány vezet a végéig
Már semmit sem vágyok sejteni
Az óra mutatója még mindig egyhelyben áll
Én meg rohanok. El. Kezdeni.

Moll

Esti sóhaj

Eső van. Szakad az ősz.
Egy őrült nő a balkonról
dobálja gyöngyeit.

Egy szakadás a régi nadrágodon

Csészék az elhagyott
teraszon, nem félti senki őket.
Dalol egy csatornafedél.

És egy régen elfelejtett illat,
Amit hagytál nekem
És kicsit még meg-megingat.

A kirakatban pávák,
sárga rózsák, darutollak.
Fél hétre otthon kéne lenned.

Már a bor is felszáradt, amit utoljára kiöntöttél,

Elálmosít az örök zuhogás,
fázik tőle minden csontod.
Bérelj hát olcsó csigaházat.

Meg néha én is kiborulok

Lájf
Az ember hazamegy, és
nincs otthon. Sosemvolt
gépkocsijában állandóan
szól a riasztó. Most, hogy
mindent elfelejtett,
emlékiratait írja.
A tévében visszafelé
mondják a híreket.
Kedvenc kutyája még
meg sem született.
Azt hitte, szerelem lesz,
de örök viadal.
Nem beteg, de meggyógyítják,
hogy rögtön belehal.

Bár sokszor újra kiborítom,
Ez pedig csak egy itt felejtett inged,
amit esténként magamhoz szorítok.
Egyedül vagyok, mégis a fal mellé szorulok
A vonatállomás üres és ilyenkor már busz sem jár
Lassan semmisül meg az idő, amit mással töltöttünk
És nem múlik, pedig már régóta fáj.
KASSAY SÁRA 2001-ben született Gyergyószentmiklóson, jelenleg a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem és az Előretolt Helyőrség Íróakadémia elsőéves hallgatója.

szétrobban és újra
összeáll az elmém
ereimben százezer
hűlni kész nap kering
egy dimenzióval feljebb
forró és fényes az űr
a bolygók mind lakottak
de én kit szupernóva szült
s neveltek kósza holdak
rajtam nagyon szűk az ing

Álombrigád
ősz van a balkonon Julit
lenyűgözi a permetezés
szürke a város nem bírja ki
hogy ujját végig ne húzza
a szerelem ízű porcukorban
és megcsillan a nyelve hegyén
és lerakódik homlokán
itt él most ebben a korban
mint szemfenéken teleregény
egy kép kínozza csupán
régen nem volt ez a púder
halkan duruzsol a készülék
miközben a kötelező romlás
álombrigádot küld hálójába
és mellére tűzi a rend jelét
2020. október

Thorma János: Távolba néző nő (olaj, vászon, 59,5 × 75,5 cm)

Forrás: Wikimedia Commons
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in memoriam
450 éve született Pázmány Péter

A cím mellett Laczkó Géza gondolatait is kölcsönzöm: Pázmány
manapság nagyjaink pantheonjába
tartozik, azonban hogy miért van
ott, nem tudjuk. Annyit tudunk,
hogy nagy ellenreformátor volt, államférfi, és remek szónok. De miben is rejlett Pázmány Péter különlegessége?
1570. október 4-én született
Nagyváradon. Tizenkét évesen elvesztette édesanyját, mostohája ismertette meg a katolikus tanokkal.
A kolozsvári jezsuita gimnázium
diákja lett, azonban Báthory István
halála után kiutasították a fejedelemségből a rend tagjait a rekatolizáció előkészítése miatt. Pázmány
– és kilenc társa – lehetőséget kapott, hogy Európában tanulhasson.
1588-tól Krakkóban, bölcseletet
Bécsben, teológiát pedig Rómában
tanult. 1598-tól Grazban kezdetet
tanítani, három évvel később Vágsellyére küldték, hogy prédikátor
legyen. Kassán és Nyitra vármegyében dolgozott, jelentős sikereket ért
el, hatására több nemesi család is
rekatolizált. 1603-tól megint Grazban oktatott, majd 1607-ben ismét
Magyarországra küldték, ezúttal
Esztergomba. 1608-ban az országgyűlésben szónoklatában ellenezte
a bécsi béke egyik pontját, ami elvette volna a birtokszerzési jogot a
jezsuitáktól, majd rábírta az érseket, hogy Nagyszombatban zsinatot
tartson 1611-ben. 1616-ban kinevezték préposttá, három évvel később
pedig Nagyszombatban nevelőintézetet és papneveldét alapított,
1623-ban pedig még egyet Bécsben,
a máig működő Pázmáneumot.
1629-ben bíboros lett, majd 1635ben egyetemet alapított Nagyszombatban, melynek jogutódjai az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
1637. március 19-én halt meg Pozsonyban.
Élete természetesen ennél gazdagabb volt, de ahhoz, hogy lássuk,
miért is tartozik nagyjaink közé,
munkásságának két elkülöníthetetlen rétegét kell megismernünk:
a teológus-hitvitázót és az irodalmárt.
Ahhoz, hogy Pázmány Péter az
ellenreformáció
magyarországi
vezéralakja legyen, elsősorban jezsuitának kellett lennie. A Jézus
Társaságába tartozók önmagukra
Krisztus katonáiként tekintettek,
gyakran a cél szentesíti az eszköz
elvét követték, és általában – más

Leczo Bence

Forrás: Wikimedia Commons

A BÍBOROS CICERO

Pázmány Péter címere misemondó
ruháján, Az eredetiről rajzolta
Mühlbeck Károly
országokban is – ők irányították az
ellenreformációt. A társaság egyik
nagy fegyverténye volt, hogy sikeresen győzte meg az uralkodókat.
III. János portugál király halálos
ágyához 1557-ben jezsuita gyóntatót kért, egy-két évtizeden belül
pedig minden magára valamit adó
katolikus király követte a példáját,
mondhatjuk, engedett a divatnak.
A jezsuiták harcossága nem korlátozódott tollra és papírra, állítólag
részt vettek a Szent Bertalan-éjt
megelőző feszültség szításában,
összeállították a hívők számára a
tiltott könyvek indexét és vezették
az inkvizítori könyvcenzúrát is.
Pázmány azonban egyáltalán nem
volt durva, okosan érvelt, és visszatérített harminc főnemesi családot a
reformációból. Miben rejlik a jelentősége mint író és ellenreformátor?
Nem volt könnyű helyzetben semelyik prédikátor a 17. században. Az
írni-olvasni tudás nem terjedt el, a
hitvitázó így nehéz helyzetben volt,
ha akadémikus nyelven vagy teológiai szövegeket szó szerint idézve
akarta megszólítani a már áttért
lakosságot. Mert a lakosság nagy
része áttért. A jelenség magyarázata az lehet, hogy akkoriban minden
rosszért a kiüresedett (vagy annak
tartott) egyházat okolták, így borítékolható volt, hogy ha megváltozik
Isten földi helytartójának személye,
ezzel együtt pedig a struktúra is
visszatér az alapokhoz, akkor minden probléma megoldódik.
Pázmány első hitvitázó munkája 1603-ban jelent meg feleletként
Magyari István szavaira, aki szerint
a magyarság hanyatlását annak bűnei okozzák, és ezek között elöl jár
a római katolikus egyház követése.
Egy hittérítőnek akkoriban egyrészt értenie kellett az emberek
nyelvén, másrészt pedig komoly
bibliai tudást kellett felhalmoznia,
és a tudást le is kellett fordítani a
nép nyelvére. Pázmány egy helyen

Kedves Olvasónk!
Mindannyiunknak vannak kiemelkedő olvasmányélményei,
amelyekhez időről időre visszatérünk, és amelyek iránytűként működhetnek életünk során; gyakorta idézzük őket, hivatkozási pontként tekintünk rájuk, jó szívvel ajánljuk barátainknak.
Ha szeretné megosztani velünk az irodalommal és kultúrával kapcsolatos gondolatait, vagy beszámolna a legmeghatározóbb olvasmányélményeiről, emlékezetes színházi előadásokról vagy kiállításokról, írjon a szerkesztoseg@kmtg.hu
vagy a Petőfi Irodalmi Ügynökség, 1394 Budapest 62. Pf. 394.
címre.
A közérdeklődésre leginkább számot tartó, továbbgondolásra
késztető írásokat közzétesszük az OLVASÓINK AJÁNLJÁK című
rovatunkban.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Pázmány Péter – ismeretlen festő műve
így írja le Krisztus szenvedését:
„Sok óráig tartott a kereszt kín�nya: melyben az inak megvonódtak; egy íz helyén nem maradott, a
csontok forgói egymásból kiestek;
minden tagok csigára vonattak...
Fejét a töviskoszorúnak hegyessége általszaggalta, orcáját a sok arculverések megkékítették, haját és
szakállát kitépték, hátát keserves
ostorozásokkal megnyúzták, szent
vállát a nehéz kereszt viselésével
sebbé tették.”
A Károli-féle bibliafordítás így ír:
„És mikor megköpdösék őt, elvevék
a nádszálat, és a fejéhez verdesik
vala. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga
ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy
megfeszítsék őt. Kifelé menve pedig
találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala;
ezt kényszeríték, hogy vigye az ő
keresztjét. És mikor eljutának arra
a helyre, a melyet Golgothának,
azaz koponya helyének neveznek,
Méreggel megelegyített eczetet
adának néki inni; és megízlelvén,
nem akara inni.Minek utána pedig
megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit,
sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az
én ruháimon, és az én köntösömre
sorsot vetének. És leülvén, ott őrzik
vala őt.”
Pázmány esetében bőven a nyelvújítás előtt járunk. Tisztelői sze-

Forrás: Wikimedia Commons
retik hangoztatni, hogy ő maga
végezte el a nyelvújítást, ám nem
steril módon, eldöntve azt, hanem addig alakítgatta a szavakat,
míg meg nem lett az a kifejezés,
amit keresett. Az éhes hasat ugató
bendőnek, Luther Mártont Lator
Mártonnak, a racionalizmust pedig dib-dáb agyaskodásnak hívta.
Retorikát az egyik leghíresebb jezsuita rétor, Cyprian Soarez könyvéből tanult. Prédikációit, iratait
mindig a bevezetéssel kezdi, általában metaforákat használ. Sík
Sándor írta róla 1934-ben: „a bevezetés művészete Pázmány egyik
fő ereje.” Írásaiban sokat idéz a
Bibliából és antik gondolkodóktól is, egyházi és világi példákkal
színesíti beszédét – ahogy azt az
idézett szövegekből is látjuk. Pázmány a humanista hagyományra
épít: átemel az ókori szövegekből, a középkori skolasztikából
– egyértelműen Aquinói Szent
Tamásra támaszkodik. Pázmány
világnézete, ami írásaiból is kitűnik a hasznosság mint lelki épülés
köré épül. Nála az élet mozgatórugója a jócselekedet, amivel minden
átalakítható és mozgatható.
Hogy mai szemmel számít-e,
hogy meggyőzte az áttérőket, a nemesi családokat? Ha nemmel válaszolunk, akkor is Pázmány egyik
nagy erénye, hogy bőven a nyelvújítás előtt képes volt úgy írni, hogy

manapság is olvasható, élvezhető
és szórakoztató legyen. Nem vádolható eufemizmushasználattal
sem, „Nézzed, mennyi büdös ganéj,
takony, nyál, vizellet takaroszik
testünkből! mennyi szenny, serke,
tetű származik ebből... Mint a koporsó, kívül szépnek látszik a test,
de belül büdös rútsággal teljes...
Semmi gonosz hóhérok úgy nem
vallatnak, mint kínozzák a testet
magából származott nyavalyái.
Az orvos-doktorok több betegséget
találtak az emberi testben, hogysem napot az esztendőben.” A cél
szent persze, emlékeztetni kellett
(és kell is) az embereket az évenként egyszer, hamvazószerdakor
elhangzó igazságra.
Pázmány szövegei nem tökéletesek. Mivel anyanyelvi szinten
beszélt latinul, és a latin passzusokat fejben fordította, szövegeiben
maradtak latinizmusok. Műveivel
maradandót alkotott, azonban hagyományát nem lehetett továbbvinni. Azzal, hogy megtörtént a nyelvújítás, a pázmányi leleményre sem
volt többé szükség.
„És mikor szemeid elfordúlnak,
dobog mellyed, rekedez röhögő
torkod, fogaid megfeketednek, orrod megvékonyodik, vak szemed
béesik; eljő maga a halál és erővel
kiviszi testedből a lelket... Akiket
semmire böcsülöttél, azok járnak
hasadon.”
2020. október
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szerkesztőségi terepasztal
MARTINI–HENRY TÖLTÉNY ÉS CIPŐ
Mikor Marlow meglátogatja Kurtzöt A sötétség mélyén című Konrad-regényben, találkozik Kurtz
egyik bizalmasával, az orosszal.
Azt meséli el, hogy Kurtz le akarta
lőni, ha nem adja oda neki az elefántcsontot, Marlow csak annyit
mond: de hiszen ez az ember őrült.
Ezután elméláznak egy darabig
róla, majd kibukik, hogy Kurtzöt
bizony meg akarják ölni. Az orosz
a menekülésre gondol, hiszen a
vadak között vannak barátai, akik
befogadják. Azonban az indulás
előtt beszédbe elegyednek: – Tudna nekem adni néhány Martini–
Henry töltényt? Tudtam és adtam
is, titokban persze. Rám hunyorítva belemarkolt a dohányomba. –
Tengerész a tengerésztől – tudja,
finom angol dohány. A kormány-

fülke ajtajából visszafordult: –
Mondja csak, nincs véletlenül egy
fölösleges pár cipője? Pár mondattal korábban az orosz így vélekedett: – Egyszerű emberek ezek –,
és nekem meg nincsen szükségem
semmire, tudja.
Minden kor olyan, amilyen a
szükségletei. Hogy mikor mire volt
szükség, amikor éppen semmire
nincs, az változott. Nem kérhet a
középkor embere Martini–Henry
töltényt, ahogy manapság se lenne
jó ötlet. A Kongó gyarmatosításakor és az elefántcsont begyűjtéséhez azonban elég. De mit kapunk,
ha megnézzük, mire jut az ember a
Martini–Henry tölténnyel, amihez
még tapad némi dohány, és egy pár
cipővel. Kénytelen vagyok spoileresen leírni, ugyanis Kurtz vívódá-

sával, bukásával lehet a legjobban
szemléltetni, milyen is a gyarmatosítások korának embere.
Az elefántcsontszínű arcról komor büszkeséget, kíméletlen hatalomvágyat, gyáva rettegést,
feszült, reményt vesztett kétségbeesést olvastam le. Vajon újra végigélte életét; a vágy, a kísértés és
vereség minden epizódját a tökéletes fölismerés végső pillanatában?
Kétszer fölkiáltott suttogva, valamilyen jelenség, valamilyen látomás érkeztére – kétszer fölkiáltott,
de kiáltása lehelet volt csupán.
– Borzalom! Borzalom!
Nyilván Kurtz halálakor – ahogy
valószínűleg minden emberrel
történik – lepergett az élete. Vagy
eljutott a végső szintre, a végső
kétségbeesésig, amikor minden

Leczo Bence
átértékelődik. Nem emberi tulajdonság ez, elég a tizenkilencedik
századbeli nagy egzisztenciális
válsághullámra gondolnunk. Marx
tanai, Darwin fajelmélete és Freud
munkája a tudatról mind-mind
azt a benyomást keltették, hogy
az ember rossz, rosszra van kárhoztatva, és nem fog megváltozni. Elsőre furcsa, hogy Kurtz csak
haldoklásakor szembesül ezzel a
ténnyel – mely ugye feltételezi,
hogy mégsem őrült meg –, de nem
szabad elfelejtenünk, hogy az emberiség nagy felismerése is csak
több ezer évig tartó háborúskodás
után jött el.
Van utána megváltás? Az ember
kitalálta a modernséget. Azaz nagy
bánatában elnevezte az akkori kort
a legújabbnak, korral haladónak.

Ebből kivált az avantgárd, ami legalább nem hívta magát a végsőnek.
A modern után jön a posztmodern,
vagyis a modernen túliság. A megváltás valószínűleg nem így nézne
ki. Mondhatjuk persze, hogy ez
csak kulturális vonulat, azonban
ez sántít. A korszellem változott
meg, lelkiismeretfurdalás jött, és
egyhelyben toporgás. Az emberi lét
szorongása maga az emberi lét. A
nihil időszaka köszöntött be, ahogy
Kurtz a borzalom kimondása után
meghal. A szebb napokat látott
zenész és újságíró, akinek inkább
politikusnak kellett volna lennie,
meghal. Úgy hal meg, hogy most
már tisztában van vele, mi is történt. Kurtz halála egy üdvös halál.
Legalább az utolsó percben felfogta, hányadán áll.

karantének
ÁLOM

A karantén ideje alatt minden
szerda reggel áthívtam kávézni a
szomszéd Juli nénit. Megvitattuk
a faluban történt nem túl dús eseményeket. Juli néni édesanyám lehetne. Nagyon szeretek vele beszélgetni, amúgy is a mátocskám1. Ma
reggel nagyot nevettem rajta, ahogy
a maszkban átjött. A svájnából2
küldték neki a régi kollégái.
– Hallja mán, olyan ebben a
maszkban, mint valami orvas! – köszöntöttem reggel a mindig jókedvű
Juli nénit, aki ma igencsak szürke
arccal jött át.
– Hát, többet tudok, mint ezek a
mai medszesztrák3 az mán biztos
– felelte.
Bementünk a konyhába, főztem
egy jó erős kávét a csavarós kávéfőzőnkön. Míg lefolyt a fekete, addig a
szomszédokról beszélgettünk, meg
a rémhírekről, amiket összeolvastunk az interneten. Felszolgáltam a
kávét, majd én is leültem az asztalhoz. Tudtam, amikor leülök, akkor
kezdi meg a nap témáját. Se korábban, se később.
– Jaj, pulyám, azt álmodtam,
hogy Mariska nénédet felravataloztuk a folyosójukon – kezdte mondandóját Juli néni.
– Ezért nem kell bolondokot ös�szeolvasni – mondtam a fejemet
csóválva. – Biztos látta, hogy ez a
koronavírus az öregekre veszélyes,
oszt’ azért álmodott ilyet. Amúgy
is, Mariska nénit egyhamar úgyse
viszi el innen az ördög se, még ő fog
minket elkapálni, meglátja – tettem
hozzá nevetve.
– Nem úgy van az, pulyám – nézett rám baljósan. – Tudod, szerda
van, és én hajnalban álmodtam ezt.
Értetlenül néztem rá, amire ő
folytatta tovább.
– Tudod, amit szerda meg péntek
hajnalban álmodsz, az megvalósul
– mondta teljes komolysággal. Láttam rajta, hogy nem viccel, tényleg
hisz benne.
– Jaj, Juli néni, én ezt nem hiszem, csak úgy mondják. Mondta
bábka4 is, Isten nyugosztolja, hogy
ez csak egy babona nálunk. Ennyi
erővel bármit rá lehetne fogni.
– Na, csak tarts a szavamra –
válaszolt, majd megitta a kávéját.
– Azt mondja Feri bátyád, hogy tegnap igencsak gyengélkedett.
– Hetvenen felül van, nincs ebben semmi érdekes – intettem le
tamáskodva.
2020. október
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– Na, várjuk ki a végét – zárta le a
témát Juli néni.
Alig ittuk meg a kávénkat, amikor beszaladt hozzánk Feri bácsi.
A hetvenöt éves öreg olyan fürgén
rontott be, mintha az életéért futna.
– Jányok, gyertek, baj van! – fulladozott a sietségtől. – Maris nénétek meghalt.
Némán néztünk össze Juli nénivel, majd követtük Feri bácsit.
A szomszédasszonyok összegyűltek a halottas portán. Kiosztottuk
egymás között a feladatokat. Nekem a fánkot kellett sütnöm a torra. Gyorsan bevásároltam a közeli
boltban, majd nekikezdtem a munkának. Délben dagasztottam, estig
sütöttem a fánkot, majd átmentem
a virrasztóba. A kántor nem tudott
eljönni. Mivel a segédje vagyok, így
én énekeltem, a többiek utánam.
A virrasztó után megsütöttem az
utolsó fánkokat. Pár órát aludtam,
majd kora reggel átvittem a süteményeket.
A temetés viszonylag hamar lement. Nem jöttek el sokan, csak a
falubeliek. A torra nem mentem el,
rosszul éreztem magam.
– Majd átmegyek holnap – mondta Juli néni búcsúzáskor. – Pulyám,
biztos nem kell orvasság? – nézett
rám aggódva.
– Biztos, biztos, csak fáradt vagyok, éccaka rosszul aludtam.
– Jaj, te szerencsétlen, csak nehogy a halottal álmodj – csóválta a
fejét. – Na, erigy, feködj le.
Hazamentem, de nem tudtam
elaludni. Rettentő fejfájással forgolódtam az ágyon, csak hajnalban
sikerült valamicskét aludnom.
Szörnyű álmom volt. Mariska
néni a ravatalon feküdt, és felém
fordult.
– Na, jányom, viszlek magammal
téjged is meg a Feri bátyádot is.
– Ne tessék, Mariska nénje, hadd
éljek még egy kicsit, csak huszonkét
éves vagyok, én még élni akarok.
A halott nevetett.
– Pulyám, a halál nem válogat.
Feri bátyádat most viszem, pénteken, téged meg jövő héten.
Felordítottam. Anyám ijedten
szaladt be a szobámba.
– Kisjányom, mi van? – kérdezte
elfehéredve.
– Semmi. – lihegtem. – Rosszat
álmodtam.
Juli néni átjött mesélni, ahogy
azelőtt nap megígérte. Elmondta,

Aba Novák Vilmos: Lány pohárral (tempera, farost, 23 × 22,5 cm, 1930 körül)
hogy Juszti néni férje, Gábor bácsi úgy leitta magát, hogy a fiának
autóval kellett hazavinnie, hogy
elrontották a töltött káposztát, ehetetlen volt, és hogy a papnak nem
fizettek sokat. Észrevette szótlanságomat, amit nem is hagyott szó
nélkül.
– Neked meg mi bajod van?
Hárítani akartam. De muszáj volt
bevallanom, hogy a halottal álmodtam. Mindent elmondtam. Juli néni
halálra volt rémülve.
– Jányom, menjé’ el a javasas�szonyhoz.
– Csak egy álom – legyintettem.
– Azért vagy mégis leverve? Pulyám, ennek nem lesz jó vége…
Folytatni akarta, de hirtelen Sári
néni szaladt be, a Feri bácsi felesége, azzal a hírrel, hogy Feri bácsi felakasztotta magát. Az asszony
könnyek között mesélte el, hogy a
férje álmában a halott Mariskával
beszélt, és azt mondta neki, hogy elviszi őt és a szomszéd lányt is, vagyis engem.

– Ennek a fele se tréfa – mormogta Juli néni. Nem volt sok időnk
morfondírozni, szaladtunk segíteni. Az asszonyok ugyanott összegyűltek, és kiosztották a feladatokat. Ismét én sütöttem a fánkokat.
A szerdai napom teljes egészében
megismétlődött pénteken: sütöttem, a virrasztóba megint nem jött
a kántor, így én vezettem az éneklést, és újra sütöttem.
Reggel rettenetesen rosszul éreztem magam. Nem mentem el a temetésre. Egész nap lázasan feküdtem az ágyban. Délután egy keveset
ébren voltam, estére pedig mély
álomba szenderültem.
Hajnalban furcsa zajra ébredtem.
Valaki a szobámban járkált, majd
leült az ágyam mellé. Mariska néni
volt az. Megfogta a kezem.
– Menjünk – mondta, majd talpra akart állítani.
– Mariska nénje, hagyjon békén,
élni akarok – sikítottam ijedtemben.
– Megmondtam, hogy eljövök érted – mondta, majd megsimogatta

Forrás: Wikimedia Commons
az arcom. – Szerdán akartam, de
láttam, hogy milyen rosszul vagy,
ezért hamarabb jöttem. Ne félj, drága jányom, jó helyre megyünk.
Ellenkezni próbáltam. Hirtelen
kihúztam a kezem a halott kezei közül és hátraestem az ágyra.
Leizzadva ébredtem fel. Kinéztem
az ablakon, fél nyolc lehetett. Kiszaladtam a konyhába, a fánkos tál,
amit Juli néni hozott át este, sehol
nem volt. A szennyeskosárhoz szaladtam, nem voltak benne a fekete
ruháim.
– Csak álmodtam – mondogattam magamban –, álmodtam mindent: Mariska nénit, Feri bácsit, a
temetéseket…
Ziháltan néztem a telefonomra,
Juli néni írt, hogy jön át mesélni
valamit. Mielőtt letettem volna,
megnéztem, hogy milyen nap van.
Szerda volt.
1 keresztanyám
2 varroda
3 ápolónők
4 nagymama
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előretolt
helyőrség

hamuban sült pogácsa
HOGYAN LETT AZ EGÉRBŐL DENEVÉR?
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kisegér. Ez az egér
egy helyre kis kertesházban lakott
az erdő szélén, ahol mindig akadt
annyi morzsa, hogy boldogan éljen. Az egér nagyon vigyázott rá,
hogy a háziak ne lássák meg, csakis sötétben közlekedett, ám egy
szép nyári éjszakán az egyik gyermek felkelt, s épp akkor haladt át a
szobán, amikor az egér az asztalon
ücsörgött, s a Hold fényében sütkérezett. Ez persze még nem volt
baj.
Illetve mégis az lett, mert a gyermek kiáltása felverte az egész házat, a szülők az egér keresésére indultak, majd másnap beszereztek
egy macskát.
A kisegérnek sok dolga volt már
macskákkal, így nehéz szívvel, de
úgy döntött, odahagyja a kényelmes házikót és keres egy új otthont,
ahol biztonságban élhet megint jó
darabig. Szerencséjére meleg idő
volt, így nem kellett új házat keresnie még jó darab ideig, kiszökött inkább az erdőbe és meghúzta magát
egy terebélyes tölgyfa alatt.
Illetve meghúzta volna, mert alig
kucorodott össze, megjelent a feje
fölötti ágon egy mókus és lekiabált:
– Ejnye, no, ez az én fám!
A kisegér nem akart összetűzésbe keveredni a mókussal, akiről jól
tudta, hogy harcias alkat, összeverekedik a galambokkal is a tojásukért, sóhajtott egyet s továbbállt.
A következő szép nagy fa gyökerei
közt azonban már úgy vélte, hazára
talál, és besettenkedett az odújába.

Illetve settenkedett volna, mert
az odúban egy nyúlcsalád lakott,
akik – bár nem fogadták be a kisegeret –, óva intették, hogy továbbmenjen, mert a tisztáson túl
már a róka birodalma terül el. Az
egér tehát irányt váltott, s amikor
utolérte az éjszaka, egy csenevész
bokor száradó levelei alatt heveredett le.
Illetve csak heveredett volna,
meghallotta ugyanis, hogy egy
bagoly indul éjszakai portyára, az
egér pedig félelmében nem mert
sem elaludni, sem továbbindulni. Ücsörögve várta, hogy eljöjjön
a hajnal, akkor pihent valamicskét, majd beleszagolt a levegőbe
és útnak eredt. Elhatározta, hogy
nem keres helyet az erdőben, inkább visszakanyarodik a faluhoz
és mégis újabb kertesházba költözik, ahol kevesebb a veszély. Estére
vissza is érkezett a falu főutcájához, és régi otthonával ellenkező
irányban baktatott a kertek alatt.
Egy álló napig gyalogolt, mire
olyan házhoz ért, melyen nem
érezte macska szagát. Beóvakodott
a verandára és még egyszer körbeszimatolt.
– Itt csak kutya lakik – állapította meg elégedetten.
Illetve elégedett lett volna, ha
a konyhába besétálva nem találja
magát rögtön szemben egy macskányi méretű, fehér szőrű kutyával,
amely haragosan vicsorog rá.
– Hópehely, ne bántsd! – hangzott el egy ember utasítása, de hiába: a kutya az egér után vetette ma-

gát és csaholva terelte ki a házból,
át a szomszéd kertbe.
Az egérke megállt a vérehulló
fecskefű hullámos levelei alatt és
sírva fakadt.
– Már a kutyáktól sem vagyok
biztonságban! – szipogta.
A kimerültségtől elaludt. Kész
csoda, hogy egyetlen állat sem találta meg s falta föl. Amikor a kisegér felébredt, meg is riadt, mily
felelőtlenül viselkedett. Kidugta
orrát a levelek alól. Itt sem érzett
macskaszagot. Még kutyaszagot
sem.
A ház mögött azonban, melynek
kertjében megaludt, kávás kutat látott. A kútból épp egy ember mert
vizet. A kisegér megszomjazott, és
eltervezte, hogy a vödörből kiömlő
vizet majd felhörpinti a fűszálakról.
Illetve csak hörpintette volna,
mert az ember olyan ügyesen és
gyakorlottan vitte a vödröt, hogy
néhány csepp esett ugyan a kút
peremére, de egy sem a földre, az
útra.
Sebaj. Az egérke elhatározta,
hogy szerencsét próbál, felszalad a
kút oldalán és a kávára ömlött vizet
felnyalogatja. Így is tett. Ügyesen
átjutott az udvaron, felmasírozott a
köveken, s mikor belekóstolt a hűs
artézi vízbe, úgy érezte, e kertben
végre otthonra talált.
Megfordult, hogy az ember után
nézzen, aki a kút vizét a tornácra
vitte. Úgy tűnt, egyedül lakik itt, s
valóban nem volt nyoma se kutyának, se macskának. A kisegér örö-

Nádasi Krisztina
mében táncra perdült – de jaj, megcsúszott, s beleesett a vízbe.
Illetve csak esett volna – a kötél
végén lógó vederben találta magát.
Alaposan megrémült, de aztán kifújta magát és amint megnyugodott, rájött, hogy a kötélen fel tud
mászni, tehát hipp-hopp, megmenekülhet. Lendületet vett, és felkapaszkodott.
Illetve csak kapaszkodott volna,
mert a kötél nedves volt, a kisegér
visszacsúszott. Újra megpróbálta
és újra visszacsúszott. Kétségbe
esett. Tudta, hogy innen csak akkor
kerül ki élve, ha az ember kihúzza –
az emberek márpedig nem szeretik
az egereket.
– Bárcsak kirepülhetnék innen
valamiképp! – kívánta a kisegér.
Szomorkodott, sírdogált, mikor
egyszer csak egy csodaszép leányzó
feje bukkant ki a vízből. A kisegér
megijedt.
– Ne félj, egérke, a kút sellője vagyok. Láttam, hogy bajba jutottál,
és szívesen segítek neked.
Az egér jól megnézte magának a
csodaszép leányzót: hosszú, szőke
haját, kerek vállát, vékony derekát, s a víz alatt folytatódó törzsét,
amely fémes csillogású halfarokban végződött.
– Nem is tudtam, hogy a kutakban
élnek sellők – álmélkodott az egér.
A sellő kacagott.
– Világlátott egérke vagy, igaz?
– Nem én, ebben a faluban éltem
le az egész életemet. És szeretném,
ha ez még egy darabig így lenne.
Szívesen élnék ennek a háznak a

padlásán, kellemes helynek tűnik,
csak hát ebből a kútból elébb ki
kéne kerülnöm. Valóban tudsz segíteni rajtam?
– Csak kívánnod kell.
– Bárcsak kijuthatnék – kívánta
az egér, és lehunyta szemét, elképzelte, hogy máris a friss füvön futkározik.
Illetve csak futkározott volna. Az
egér még mindig a vederben állt, s a
sellő a fejét rázta.
– Én nem jótündér vagyok. Nincs
varázserőm. De ha te kitalálod, hogyan jutsz ki innen, abban meg tudlak erősíteni.
Az egér gondolkodott. Elképzelte,
hogy a kötél száraz és ő felfelé kapaszkodik rajta – de folyton-folyvást visszaesett.
– Bonyolult feladat ez – sóhajtott.
Ekkor elszállt felettük egy galamb, s az egérke felkiáltott:
– Ez az! Nőjön szárnyam, hogy
kirepülhessek a kútból!
A sellő elégedetten bólintott. Lehunyta a szemét, s a kisegér máris
érezte, hogy moccan a háta, nyúlik a mellső mancsa – nini, valódi
szárnya lett!
Illetve galambszárny helyett bőrszárnyakat kapott. Az egérke meglengette karját s máris felemelkedett.
Elegánsan kirepült a kút kávájára, majd visszanézett.
– Köszönöm, kedves sellőlány!
Így történt, hogy a bajba jutott
kisegérből denevér lett, s ezért van,
hogy a denevérek azóta is szívesen
laknak macskamentes padlásokon.

ujj a lap alatt
MINDENKI ELMENT A FÉNYBE
A festői angliai vidék számos izgalmas tudományos-fantasztikus történet helyszíne volt már. H. G. Wells
Világok harca regényének marslakói a Surrey-ben található Woking
kisvárosában kezdik meg bolygónk
invázióját. John Wyndham 1951es apokaliptikus novellájának, A
triffidek napjának emberevő növényei elől menekülő szereplőink
Dorsetben és Sussexben futnak az
életükért. Mick Jackson spekulatív
tévédrámája, az 1984-es Threads
egy nukleáris támadás hosszútávú
utóhatásait meséli el az észak-anglia Sheffield lakóinak szemszögéből.
Az angol Chinese Room fejlesztőcsapat tehát ismerős hazai terepet
választott különös történetük, az
Everybody’s Gone to the Rapture
kulisszájául.
Korábbi játékuk, a Dear Esther
a skóciai Hebridák egyik kopár
szigetére kalauzolt bennünket. Itt
egy gyászoló özvegy szerepében,
elhunyt feleségünk leveleit és naplórészleteit olvasgatva tárhattuk fel
az asszony tragikus halálának okait
és körülményeit. A játék minimalista kihívása és a fantasztikus részletességgel megvalósított környezete
afféle szellemi előfutárként is felfogható, melynek stílusát később
cinikusan sétaszimulátornak keresztelték el. Az Everybody’s Gone
to the Rapture pontosan ezt a mintát követi, nem igényelve semmiféle
ügyességi vagy harci készséget, nem
kell tárgyakat gyűjtögetnünk, de
még csak logikai feladványok vagy
fejtörők elé sem állít bennünket.
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Többi műfaji társához hasonlóan a
hangsúlyt a kutatásra, a felfedezésre és persze a történetre fekteti.
1984-ben járunk az angliai
Shropshire egy fiktív, ám annál
elvarázsoltabb völgyében, Yaughtonban. A hasonló nevű falucska
melletti hatalmas obszervatórium
bezárt kapuja előtt kezdünk, és
mint játékosok nem tudjuk magunkról, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen. Hamar világossá
válik, hogy nincs senki a környezetünkben, akitől ezt megkérdezhetnénk, ugyanis a vidék teljesen
elhagyatott. A környékről kifelé
vezető utak hatósági zár alatt állnak, de rendfenntartókat sehol sem
látunk. A falucska némelyik házára karanténmatricákat ragasztottak, némelyik pedig olyan benyomást kelt, mintha csak pár perce
hagyták volna el a lakói. A célunk
egyértelmű: ki kell derítenünk, hogyan és hová tűntek el az emberek.
Ezen törekvésünkben több dolog is
a segítségünkre van. A telefonokból és a rádiókból például közleményeket, beszélgetéseket, illetve
rögzített üzeneteket hallgathatunk
meg. Ennél izgalmasabb információforrásként szolgálnak a maguk
után csíkot húzó, repülő fénygömbök. Ezeket követve a városka vagy
a házak egy-egy pontjára érve rövid
párbeszéd epizódokat nyithatunk
meg, ahol a résztvevők homályos
fénylényként jelennek meg. Ezek a
lények Yaughton korábbi lakóinak
a lenyomatai, újraélve pillanatokat
az eltűnésüket megelőző órákból

Kántor Mihály
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és napokból. Csevegéseikből nemcsak az idáig vezető eseményekről
alkothatunk mozaikszerű képet, de
visszatérő szereplőit követve egyéni
történetüket is megismerjük.
Yaughton öt nagyobb területre
oszlik és mindegyik terület egyegy szereplő köré épül. Ezek közül
a két központi figura az amerikai Dr. Katherine Collins és férje,
Stephen Appleton. A tudós házaspár az obszervatóriumban dolgozva fedezett fel egy fényjelenséget
az éjszakai égen, melynek mintája
lassan elkezdte megfertőzni az állatokat, majd az embereket. Bár a
fertőzés csak náthaszerű tüneteket

produkált, valójában annál sokkal
súlyosabb hatása volt. Ennek a hatásnak a részleteit ismerjük meg a
minden lében kanál Wendynek, a
házasságtörő Lizzie-nek, a keserű
Franknek és Jeremynek, a falu lelkészének történetéből. Megismerjük egymáshoz fűződő viszonyukat
és a központi eseménytől független
személyes drámáikat. Ezek prezentációja nem mindig teszi egyértelművé az egyes epizódokat, ám
ahhoz pont elegendő információval szolgálnak, hogy sorsuk megszólítson bennünket. Megfogható
testek és látványos gesztusok híján
azonosulást mindössze a kiválóan

eljátszott és az egyes szerepekhez
ügyesen kiosztott hangokon keresztül kínál.
A nyolcvanas évek mindennapi
vizualitását Rubik-kockákkal, BMX
kerékpárokkal, képcsöves monitorokkal és Commodore 64 számítógépekkel megidéző kaland afféle
magányos, virtuális skanzenként is
felfogható. Az ambivalens befejezés
és annak filozófiai felhangja azonban mégiscsak egy mélyebb történetet mesél el az ember erőfeszítéséről, hogy megtalálja és megértse
helyét a világegyetemben.
(Everybody’s Gone to the Rapture. Platform: PC, PlayStation 4.)
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