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folytatás a 3. oldalon

Emberi és művészi példa, külde-
téstudat és nemzetszeretet – talán 
ezek azok a kulcsfogalmak, amelyek 
mentén érdemes beszélni Derzsi Pál- 
ról. Egy emberi történet, egy üzenet 
annak a világnak, amelyikben legin-
kább panaszkodni szeretünk, sirán-
kozni úton-útfélen a munka- és élet-
körülményeink miatt, és legtöbbször 
elégedetlenek vagyunk azzal, amink 
van szakmában, magánéletben. A 
mai sajtó pedagógusképe elsősorban 
az, amit maga a pedagógustársada-
lom fogalmaz meg önmagáról, az 
egyszeri olvasó pedig ilyenkor sok 
mindenre gondol, és felidézi magá-
ban többek között a mára már csak 

az irodalmi emlékeinkben felrémlő 
egykori falusi tanítók képét: az írás-
tudóét, a kulturális mindenesét, aki 
egy-egy közösség számára a pappal 
együtt (nem beszélve a kántortaní-
tókról) mértékadó személyiség volt. 
Akiről írok, ilyen igazi utolsó mohi-
kán: a régi idők férfi-tanító alakja, 
aki a kultúra különböző területeinek 
jó ismerője, aki nemcsak az okta-
tást, de a népnevelést is természetes 
feladatának tekintette, és túl a min-
dennapi ledolgozott munkaórákon, 
egységében és időbeli távlatokban 
élte meg hivatását, más választása 
nem lévén, pluszértelmet adott ön-
nön életének. 

Nagyon régen – mint utólag tisz-
táztuk –, negyven évvel ezelőtt is-
mertem meg Derzsi Pált, Pali bácsit, 
az akkori abránfalvi tanítót. Az iskola 
a Székelyudvarhely melletti Kányád 
községhez tartozott, de itt, a község-
központban élt a környező falvak ér-
telmisége. Pali bácsi épp olyan volt, 
mint most: jellegzetes fehér bajusza, 
tréfás jókedve, derűs arca keveset 
változott, pedig kijutott neki jócskán 
az élet kevésbé derűs dolgaiból is. 
Pali bácsit barátomként tartom szá-
mon azóta, hogy megismertem. Ez a 
történet úgy kezdődött, hogy egyszer 
eljött hozzánk, és hozott ajándékba 
a szüleimnek – akik a község körzeti 

orvosai voltak – egy saját kezűleg fa-
ragott gyönyörű kígyószobrot. Azóta 
is csodálom a gyönyörű faragványt, 
amely mint afféle totemoszlop, azóta 
is főhelyen díszeleg az egyik köny-
vespolcunk tetején. Gyorsan változ-
tak az idők, lassan mindannyian el-
költöztünk Kányádból, Pali bácsiék 
hamarabb, mi később. De a kígyó-
szoborral valahogy összeláncolódott 
az életünk: nem lehetett elfelejte-
ni, hogy volt egy ilyen jó barátunk, 
ahányszor arra a polcra néztem, ő ju-
tott eszembe. A szobor talpán székely 
rovásírással áll Iuvenalis híres mon-
data: mens sana in corpore sano. 
Eltelt negyven év, azóta tudom, hogy 
Iuvenalis mondata is kicsit másként 
hangzott, mint ahogyan a köztudat-
ban rögzült, pedig ma már fontos 
adalék a főmondat is: Orandum est, 
ut sit mens sana in corpore sano – 
Azért kellene imádkozni, hogy ép 

testben ép lélek legyen. Ugye, milyen 
más? Ugye, mennyivel tágasabb így 
a jelentésmező, különösen, ha azt is 
hozzátesszük, hogy egyes feltételezé-
sek szerint a szatirikus költő mindezt 
parodisztikus célzattal is megfogal-
mazhatta. A tény, hogy a mondat 
egy része szállóigévé lett és nagy 
életbölcsességet összegez, még nem 
ment fel az újraértelmezés feladata 
alól. Ezért is volt sorsszerű újra a régi 
hangulatban találkoznunk és ezért 
éreztem fontosnak, hogy bemutas-
sam ezt a nagyszerű embert.

– Ha összevetjük azt a képet, 
ahogyan manapság a peda-
gógustársadalom megjelenik 
a médiában mindazzal, ami 
önnek az elmúlt négy évtized 
alatt a tanítói pályát jelentet-
te, mit mondana az akkori és a 
mai időkről?

vezérvers
Kolev András

Faltól falig…
(Gérecz Attila emlékére)

Faltól falig, kenyéren és vízen,

a meggyötörtek halni élnek.

Duzzadt szemükben ég a csend, hiszen

hiánya fáj a tiszta fénynek;

s őrök sötétlő hangja csattan,

mihelyt a rácson túlra néznek.

Az óra áll, kínokra kín kövül,

pokrócok bűze száll a zajjal.

Legyek keringnek homlokok körül;

bordákra mért ütés a hajnal.

S Te, kit mind újabb vers vigasztal,

majd visszavágsz legszebb szavaddal.

A fájdalomra enyhülést hozol,

ember maradsz, a lelket félted,

mert jól tudod, valóban van pokol,

mesélhet róla röpke élted;

s amint feléd gyilkos golyó lohol,

eszedbe jut, nem ezt ígérted.

„Amíg te élsz anyám, addig én is élek.”

S az bánt, hogy sírni ő fog érted.

Nemzetszolgálat – kicsit másképp
portré
Vajda Lajos: Szentendrei házak feszülettel (tempera, papír, 46 × 62 cm, 1937, Ferenczy Múzeum)

Farkas Wellmann Endre
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Derzsi Pál 1954. május hetedikén született a Székelyudvarhely-közeli Kányádban, ugyanitt vé-
gezte iskoláit nyolcadik osztályig, de szülőfalujának a közeli Jásfalvát tekinti. A székelyudvar-
helyi Pedagógiai Líceumban szerzett tanítói oklevelet 1975-ben. A Kányád községhez tartozó 
Abránfalván tanítóskodott 1985-ig, majd nyugdíjazásáig a nagygalambfalvi iskolában dolgo-
zott. Elsősorban fafaragó mesterként ismerik, de költőként is jelentős alkotó. 
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Mostanság gyakran jut eszembe, 
vajon miről szól igazából ez a kor. 
Évtizedek vagy évszázadok múlva az 
akkor élők hogyan látják majd, miről 
szólt a 2020-as évek eleje? Hiszen 
mi is érezzük, mit jelentett az 1920-
as esztendő, traumákat, reményeket 
ismerünk, mintha magunk éltük 
volna át. De a máról mit tudunk át-
örökíteni a dédunokáinknak és az 
utánuk jövő generációknak? 

Amikor a világháborúról olvas-
tam személyes visszaemlékezése-
ket, megdöbbentett, hogy többen 
megjegyezték, még zajlottak a me-
zei munkák, amikor kitört a hábo-
rú. Volt egy természetes prioritás az 
életben, a betakarítás rendje addig 
felülírt mindent, és ebbe az életre 
alapozott rendbe tört be a háború 
és a gyász. 

Furcsa, hogy ha egy különleges 
eseményt próbálunk felidézni, a hét-
köznapi semmiségek jutnak először 
eszünkbe, hogy épp ezt vagy azt csi-
náltuk, miközben megtörtént. Még 
a hirosimai túlélők is azzal kezdik a 
visszaemlékezést, hogy hol tartottak 
a reggeli rutinfeladataikkal, amikor 
bekövetkezett a tragédia: egy nor-
mális világban 8 óra 15 perckor mit 
csinál egy gyerek? Negyed kilenckor 
mit csinál egy felnőtt? 

Vajon 1956. október 23-án há-
nyan ismerték fel, hogy az addig 
ismert világ újabb határvonalhoz 
érkezett? A hétköznapok szintjén 

jelen időben felismerhetők-e a tör-
ténelem mérföldkövei? 

„…soha még ilyen kicsike nem volt 
a Földgolyó, mint amilyenné mos-
tanában lett – persze viszonylago-
san. A szóbeli és fizikai közlekedés 
egyre gyorsuló irama összezsugorí-
totta a világot – elhiszem, hogy ez 
is volt már, az is volt már, minden-
ről volt már szó, de arról még nem 
volt szó soha, hogy amit gondolok, 
csinálok, amit akarok vagy szeret-
nék, arról – ha úgy tetszik neki vagy 
nekem – percek alatt értesül a Föld 
egész lakossága –, s ha személyesen 
akarok erről meggyőződni, napok 
alatt ott vagyok, hipp-hopp, ahol 
lenni akarok. Tündérország, ami a 
hétmérföldes csizmákat illeti, eljött 
e világra – némi csalódást csak any-
nyiban hozott, hogy Tündérország 
sokkal kisebb országnak bizonyult, 
mint amilyen Valóság országa volt 
valaha.” Azt gondolnánk, hogy ez az 
idézet egy mai szövegből származik, 
pedig Karinthy Frigyes írta 1929-
ben, a Címszavak a Nagy Encik-
lopédiához című kötetében jelent 
meg. Mégis nagyon kortárs szöveg 
ez. Láncszemek a címe, ebben je-
lent meg először a hat lépés távol-
ság elmélet: „Annak bizonyításául, 
hogy a Földgolyó lakossága sokkal 
közelebb van egymáshoz, minden-
féle tekintetben, mint ahogy valaha 
is volt, próbát ajánlott fel a társaság 
egyik tagja. Tessék egy akármilyen 

meghatározható egyént kijelölni a 
Föld másfél milliárd lakója közül, 
bármelyik pontján a Földnek – ő 
fogadást ajánl, hogy legföljebb öt 
más egyénen keresztül, kik közül 
az egyik neki személyes ismerőse, 
kapcsolatot tud létesíteni az illető-
vel, csupa közvetlen – ismeretség 
– alapon.” Azóta a tudomány iga-
zolta, hogy a hálózatok jelenléte és 
működése számtalan módon befo-
lyásolja mindannyiunk életét.

A hálózatkutatás legismertebb 
szakembere Barabási Albert László.
Rejtett mintázatok / A hálózati 
gondolkodás nyelve címmel nemrég 
nagyszabású tárlat nyílt a budapesti 
Ludwig Múzeumban, ahol a hálózat-
kutatással foglalkozó BarabásiLab 
elmúlt 25 évben véghezvitt projekt-
jeihez kötődő vizualizációs modelle-
ket mutatnak be. Esztétikai értékkel 
bíró, különleges ábrázolások ezek, 
de igazából attól lenyűgözőek, hogy 
tudjuk, elképesztő mennyiségű adat 
feldolgozása révén rajzolódtak ki 
ezek a formák, melyek leképezik – a 
kutatás tárgyától függően – a Nature
magazin 150 évének hivatkozási 
adatait, vagy a nemzeti konyhák éte-
leinek vizsgálatából kirajzolódott és 
szoborrá vált ízhálózatot, a vírusok 
terjedésének modelljét, az embe-
ri betegségek hálózatát vagy épp a 
művészeti kapcsolatokat és együtt-
működéseket feltáró művészeti há-
lót. Hasonló érzés keríti hatalmába 

a látogatót, mint amikor a tengerek 
mélyén elénk táruló világgal talál-
kozunk, vagy mint amikor a galaxis-
rendszerek szédítő hatalmasságát 
sejtjük meg.

Mégis egy ezek mellett igen vissza-
fogottnak tűnő videó volt rám a leg-
nagyobb hatással. Illetve az, amire a 
tárlatvezetésen maga Barabási hív-
ta fel a figyelmünket. Ez a videó az 
emberi mozgásról szól, a kutatók a 
mobiltelefonok helyadatainak alap-
ján térképezték fel az emberek moz-
gását. A képernyőn New York City 
térképét látjuk, mely annak függvé-
nyében torzul, hogy az adott helyszí-
nen épp hányan tartózkodnak: ahol 
sokan vannak, kiszélesedik, ahol 
kevesen, összeszűkül, és mindez egy 
folyamatosan pulzáló mozgást ered-
ményez, mintha egy lélegző tüdő 
működésére látnánk rá.

„Azt látjuk, hogy New York City 
hihetetlen intenzitással lélegzik, 
óriá si tömegek érkeznek a városba 
dolgozni, látogatni, és estére eltűn-
nek a városból, keskenyebbé válik a 

tér – jegyezte meg a szakember – És 
íme egy másik kép, amelyen a város 
egy szűk sávvá alakul – ez 2020. 
március 9-e.”

És ekkor fogott el a borzongás: 
az egy nappal korábbi adatokból 
még a Covid előtti egészséges New 
York működését láttuk: egy szinte 
tojásdad formaként pulzáló várost, 
majd március 9-én egy alig mozdu-
ló karcsú sáv lett belőle. Eltűntek az 
emberek a városi terekből, „össze-
húzódott” a város, visszafogottabb 
lett a pulzálás. Az emberek elkezdtek 
félni. „Ez az utolsó óvatos hét, majd 
leáll a város. Gyengül a pulzálás, és 
egyszer csak kirajzolódik a nap, ami-
kor New York City úgy, ahogy ko-
rábban ismertük, megszűnik létezni. 
Ez az élő, dinamikus, pulzáló város 
egy időre lefagy. És onnan kezdődik 
a mai világ – mutatott rá Barabási 
Albert László – Ezek a képsorok lát-
szólag az emberi mozgásról szólnak, 
de ez a videó a 21. századról szól. 
Ugyanis ez az a pillanat, amikor a 21. 
század elkezdődött.”

Bonczidai ÉvaSZÁZADELŐ A KICSIKE FÖLDGOLYÓN

Munka után mindennap betértem az Ittri-
um bárba egy kis lazításra. Mindig ahhoz 
az asztalhoz ültem le, amely a bejárattól a 
legtávolabb esett, ugyanazt a fajta italt ren-
deltem ugyannál a pincérnél ugyanazzal a 
tőmondattal. Csak a kísérőket váltogattam, 
hogy ne legyen minden napom túlságosan 
egyforma. Átnéztem a híreket, válaszoltam 
egy-két levélre.

Csütörtökön is így volt, illetve így lett vol-
na, ha egy ismeretlen fickó le nem ül velem 
szemben, és a gyér szemöldöke alól villogó 
szúrós szemével el nem kezd feltűnően vizs-
latni. Úgy tettem, mint akit nagyon lekötnek 
a gazdasági elemzések. Az idegen rögtön je-
lét is adta nemtetszésének, mivelhogy alig 
hallhatóan mordult egyet. Aztán idegesen 
toppantott az asztal alatt. Felnéztem. Az or-
rcimpája mulatságosan reszketett, nem bír-
tam megállni egy halvány félmosolyt. Ekkor 
lehajolt, előrántott valamit a földön heverő 
kopott bevásárlószatyrából, és az orrom alá 
dugta.

– Ezt Biankóról írtad – mondta.
Egy irodalmi folyóirat volt az. Diadalma-

san tartotta, mintha bizonyíték lenne vala-
mi bírósági ügyben. Amikor tudatosult ben-
ne, hogy nem vagyok az a gyorsan reagáló 
típus, türelmetlen mozdulatokkal kinyitotta 
valahol a közepén.

– Ezt Biankóról írtad.
Bianka nevű hölgyekkel volt már szeren-

csém, de arról a szóról, hogy biankó, csupán 
egy kitöltetlen csekk jutott az eszembe. Kö-
zelebb hajoltam a kávéfoltos folyóirathoz.

– Ez valóban az én novellám. 
– Biankóról – mondta ellentmondást 

nem tűrő hangon.
– Az ki?
A fickó megvakarta az állát, miközben 

nem vette le rólam a szemét.
– Tudod te jól.
Amit biztosan tudtam, csak annyi volt, 

hogy manapság egyre több őrült mászkál 

szabadon az utcán, és a nagy számok törvé-
nye alapján előbb-utóbb én is beleakadok 
egybe. Vagy ő belém. A pincérre néztem, 
mintha tőle várnék segítséget, de nem érde-
kelte, miről beszélünk, egykedvűen fényezte 
a már amúgy is csillogó poharakat.

– Te írtad ezt vagy nem? – hadarta az ide-
gen, mintha sietne valahová. Nagyon remél-
tem, hogy így van. Most nem tartottam rossz 
dolognak, hogy a helyiség be van kamerázva. 
Remélem, működnek is azok a vackok.

– Beismerem. Nem ez a legjobb írásom. 
Az interneten talál jobbakat is.

Ezt provokációnak vette, holott eszem 
ágában sem volt felidegesíteni.

– Azt ismerd be, hogy Biankóról írtad 
– mondta lassan, tagoltan, a szeme körül 
mély ráncok alakultak ki. Ritkuló hajába 
túrt, előkapott egy telefont. Egy csinos, fia-
tal hölgyet mutatott. Csak intettem a fejem-
mel, hogy nem ismerem. Közben pörgött az 
agyam, miről szólt a novella, ami így kihozta 
a sodrából. Azt hiszem, volt benne egy fél-
őrült pasas, aki a felesége munkatársait 
folyton azzal zaklatta, hogy szemet vetettek 
az ő Barbarájára. Az volt a pikáns az egész-
ben, hogy még a nőkre is féltékeny volt. 
Egészen addig a pontig, amíg valaki el nem 
kocsikáztatta az asszonyt vidékre, s tréfából, 
hogy megleckéztesse a férjet, tekintélyes 
váltságdíjat kért érte. Egy heves szerelmi je-
lenet után aztán Barbara megcsúszott a für-
dőszobában, beütötte a fejét a kád sarkába, 
és többet nem moccant. A szívrabló meg el-
gondolkozhatott, miként fogja ezt az egészet 
megmagyarázni a rendőrségnek.

És ekkor világosság gyúlt bennem. Va-
lószínűleg a fickó megírta már ezt a sztorit 
korábban egy Biankó nevű nővel, és most 
megkeresett, hogy plágiumot kiáltson.

– Nincs új történet a nap alatt, csupán a 
régieket variálgatjuk újra és újra – mond-
tam békítőleg. Alig értem a mondat végére, 
amikor egy nő viharzott be az ajtón, szapo-

rán végigkopogva a helyiségen fel- és elme-
háborodott zaklatóm mellé vetette le magát.

– Késtem?
– Én nem is zavarnék tovább – emelked-

tem fel.
– Mutasd meg neki! – sziszegte a férfi. 

A nő engedelmesen felhúzta zsebkendőnyi 
felsőjét, hogy jól látszódjon a két melle kö-
zötti anyajegy, a fickó pedig kettőt lapozott 
a gyűrött folyóiratban, és piszkos körmével 
a pirossal gondosan aláhúzott sorokra mu-
tatott.

– Tudom, ott is van anyajegy. De ez egy 
kitalált történet, minden írónak lehet a mel-
le között... izé, az emlékei között… Szóval, 
fantáziája.

Intettem a pincérnek, hogy fizetni szándé-
kozom.

– Nevetséges vagy – mondta a nő halkan, 
majd elvette az öngyújtómat, sokat vacakolt 
vele, mire rágyújtott. A másik meg le nem 
vette rólam a szemét.

– Ismerje be.
– Bármit beismerek, ha ettől megnyug-

szik.
Ezt én mondtam volna? A zaklató kivette 

a nő kezéből a cigarettát, beleszívott, majd 
elnyomta a csikket. Aztán váratlanul a kezét 
nyújtotta.

– Bíbornok vagyok.
A pirossal aláhúzott sorokra néztem. Az 

én novellámban is így hívták a féltékeny ür-
gét. Na de hát ilyen hülye név nincs is, ezt 
én találtam ki! 

A fickó, mintha csak olvasott volna a gon-
dolataimban, elővett egy igazolványt. Tény-
leg ez a név állt benne. Ráncoltam a hom-
lokom, közben abban reménykedtem, hogy 
nemsokára felébredek ebből az álomból. 
Lassan kortyoltam a maradék viszkit, hogy 
időt nyerjek. Mire felpillantottam, már az 
ajtó csukódott utánuk.

– Még egyet? – kérdezte a pincér együtt-
érzőn. Bólintottam.

Biankó… Csinos, szabályos arc, nagy 
barna szemek, hosszú szempillák. Nya-
kában ezüstlánc, rajta skorpió. Kezdtem 
jobban emlékezni. Barbara is ilyet viselt a 
novellában. És az ujján a fehér gyűrű, ami-
ből hiányzott a kő… Biankó ékszer. Hihe-
tetlen, de azt is én találtam ki hat-hét évvel 
ezelőtt.

Este ciripelt a telefon.
– Elnézést, én vagyok az, a bárban talál-

koztunk ma délután, véletlenül elhoztam az 
öngyújtót. Szeretném visszaadni. Holnap 
ugyanott, ugyanakkor, ha megfelel.

– Ó, semmiség, egy vacak öngyújtó miatt 
igazán nem… – de már letette.

Másnap óvatosan belestem az Ittrium bár 
ablakán. Ott ült, várt. Éppen nyúltam a ki-
lincsért, amikor eszembe jutott, hogy vajon 
honnét tudta a telefonszámomat? Sarkon 
fordultam, igyekeztem másra gondolni. Pél-
dául a másnapi wellnesshétvégére a közeli 
fürdővárosban, amire még a karantén alatt 
fizettem be. Végre befejezem a regényemet, 
más nem számít.

Egészen éjfélig álmatlanul forgolódtam 
az ágyban, aztán felkeltem, felkapcsoltam a 
villanyt, a könyvszekrény aljából előkapar-
tam azt a régi folyóiratot. Mi volt még abban 
az átkozott novellában?

Az utat végigaludtam, a célállomásnál a 
sofőr szólt, hogy le kellene szállni. A portás, 
látva elrongyolt ábrázatomat, felajánlott egy 
ingyenkávét. Amikor átvettem a kulcsot, 
kacsintott egy nagyot. Akkor még nem tud-
tam, miért.

A szoba kicsi volt, tiszta, rendezett. Két-
ágyas. Én nem ilyet foglaltam. Éppen indul-
tam volna vissza reklamálni, amikor láttam, 
hogy a fürdőszoba ajtaja alól ömlik a víz. 
Odabent hangosan csöpögött a csap. A fo-
gasról ezüstlánc csüngött, rajta skorpió.

– Barbara? – tört fel kiszáradt torkomból 
a rekedt kiáltás.

Semmi válasz.

Z. Németh IstvánBÍBORNOK 
tárca
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portré
folytatás a 1. oldalról

– Mindenképp nagyon jó visszagon-
dolni, még akkor is, ha az első idők-
ben naponta kétszer nyolc kilométer 
gyaloglást is jelentett az, hogy eljus-
sak a munkahelyemre, majd haza. 
Mert ilyenkor az első évekre is gon-
dol az ember. De nem a nehézségeket 
kell feltétlenül kiemelni, mert azok 
legyőzhetők, hanem a mögöttük álló 
őszinte kisgyerektekinteteket, ame-
lyek miatt megéri végigcsinálni. Ez 
az, ami elhomályosítja a pedagógus-
társadalom mostani rossz megítélé-
sét. Visszagondolni azt jelenti, hogy 
ma sem csinálnám másképp. Az 
odaadás, az igényesség a legfonto-
sabb. A nehézséget abban látom így, 
negyven év után, hogy a nyolcvanki-
lences változásokkal együtt az em-
berek mentalitása is megváltozott, a 
szülő és a pedagógus viszonya kissé 
szabadabb lett, a pedagógusi szakma 
nagy tekintélyvesztésen ment ke-
resztül, leértékelődött. A tanügyben 
eltöltött negyvenkét évnyi munkám 
után kissé keserű szájízzel marad-
tam, hiszen ott él az emlékeimben a 
régi időkből az az odaadás, amellyel 
a szülők ránk bízták egykor a gyere-
keket – teljes bizalom volt ez. Most 
viszont mintha eleve ellenszenvvel 
bánnának a tanítóval, kritikusan, de 
olyan értelemben, hogy e kritikának 
a gyermek is részese, előtte zajla-
nak a beszélgetések, olyan dolgokba 
avatódnak be, amikbe nem kellene, 
márpedig rájuk hat vissza mindez, 
ők sínylik meg. Nincs más esélye a 
pedagógusnak, mint hajlékonynak 
lenni és helyén kezelni ezt a trendi 
váltást. Ha mégis oda tud hajolni a 
gyerekhez és magával tudja ragadni, 
nyert ügye van. 

– Tudjuk, hogy sokáig kifeje-
zetten férfias szakma volt a 
tanítóskodás, a tanítónak egy-
egy közösségen belül kiemelt 
szerepe volt. Hogyan kezdő-
dött az ön pályája?
– Két helyre lehetett volna felvéte-
liznem, amikor pályát választottam, 
de a zenei oktatás miatt a tanítókép-
ző felé húzott a szívem. A felvételi 
vizsgákat megelőzően elmentem a 
képességfelmérőre a tanítóképzőbe, 
és ott akkora szeretettel fogadtak, 
hogy ez végképp meggyőzött. Persze 

ott volt bennem a hivatástudat is, 
ami aztán tovább épült. Tizenketten 
voltunk fiúk ezen az évfolyamon, ez 
akkor is kirívó volt, a tanítói szakma 
akkorra már alaposan elnőiesedett. 
Viszont a hivatástudat, az, hogy ezt 
a munkát csak felelősséggel lehet 
és kell végezni, nagyon hamar fel-
erősödött bennem. Felismertem, 
hogy mi minden függ tőlem, attól 
kezdve, hogy a rám bízott gyerek 
szépen ír-e vagy sem, megtanul-e 
számolni, gondolkodni egyáltalán, 
és fontos az is, hogy mindeközben 
érdekes maradjak, át tudjam adni 
neki azt a tudást és lelkiséget, amit 
képviselek. Sokszor a tanterven túl, 
mert a hivatástudat azt is jelenti, 
hogy ne hazudjunk a gyermeknek. 
Erre épül rá a nevelési munka: az 
is, hogy a romániai kommunizmus 
kellős közepén is meg tudják tartani 
a lelkükben a magyarságukat, hogy 
büszkék maradjanak erre. Én ott-
honról hoztam a nemzetem iránti 

szeretetet, ezt hol nyíltan, hol meg 
fű alatt próbáltam továbbvinni úgy, 
hogy ne legyen túl feltűnő sem, de 
meghatározó maradjon.

Közben autózunk: Pali bácsi szü-
lőfalujából elindulva be szeretném 
járni életútjának főbb helyszíneit, 
és közben felismerem a csodát: ösz-
szesen oda-vissza nincs száz kilomé-
ter az a földrajzi tér, amelyben egy 
emberi élet ki tud teljesedni. Fel-
keressük a közeli Kányádot, ahol a 
templomkertben áll Toró Tibor em-
lékkopjafája, majd útba ejtjük Ab-
ránfalvát, ahol a düledező iskolát ke-
ressük fel. Itt tanítóként utoljára Pali 
bácsi csukta be az ajtót 1985-ben.

– Abránfalva meghatározó volt: ez 
volt az első munkahelyem, osztatlan 
oktatás folyt hét gyerekkel. Kihívás 
volt úgy megszervezni a munkát, 
hogy minden gyerek úgy tanulhas-
son, ahogyan erre szüksége van, az 

életkorának és a tananyagnak meg-
felelően. De a nevelői munka volt a 
meghatározó mindemellett, a gye-
rekeket család- és nemzetszeretetre, 
az életre kellett nevelni – így gondo-
lom. Meg kellett értetni velük saját 
történelmünket, hogy miért éppen 
Romániában élünk és miért beszé-
lünk magyarul, tudatosítani bennük, 
hogy székelyek vagyunk.

– Milyen érzés visszatérni ide 
negyven év után?
– Nosztalgikus és szomorú. Ahogy 
most látjuk a lepusztult iskolát, szo-
morúsággal tölt el. Nem így kellene 
viszontlátni ezt a helyet. De előttem 
vannak a régi képek az udvaron fut-
korászó gyerekekkel… Teljesen friss 
minden az emlékezetemben. Még jó 
egyébként, hogy azokban az időkben 
nem voltak nagy kartonlapok, így a 
falra próbáltam festeni olyan dolgo-
kat, amelyek kicsit otthonosabbá te-
szik a tantermet. Ez egy áldása volt a 

félreeső helyeknek, hogy rovásírással 
írt szövegek és kopjafák mintái lehet-
tek a falakon… Ezért maradhattak 
meg mostanig, és míg össze nem dől 
majd az épület. A falu őslakossága 
többnyire kihalt, mára tán 2-3 ősho-
nos abránfalvit találunk itt. De a falu 
mégsem halt ki teljesen, hétvégén so-
kan látogatják, az elszármazottak. De 
ezek még azok az idők voltak, amikor 
egy tanítónak mindent kellett tudni: 
egyszer egy idős néni fordult hoz-
zám, hogy áram nélkül maradt, és 
nem megy a rádiója, segítsek rajta… 
az lett a vége, hogy a villanypóznán 
kicseréltem a légbiztosítékot, mert 
nem volt más, aki megtehette volna, 
és segíteni márpedig kellett… 

– Milyen irányba tartanak az 
újabb generációk?
– Szomorúan látom azt, hogy ezek a 
lelkes fiatalok sok helyen falakba üt-
köznek, sok rossz módszer épült be 
a tanügyi gyakorlatba, különösen az 
adminisztrációba, például az, hogy 
számítógép sorolja be a gyerekeket 
a továbbtanulásban. De hogy milye-
nek lesznek, azt a nevelés határozza 
meg. Ez állandó érték kell hogy le-
gyen. Az alapvető értékrendjük ha-
tározza majd meg a jövőjüket.

Továbbgurulunk Nagygalamb-
falvára, ahol az iskola udvarán egy 
négy és fél méteres kopjafát nézünk 
meg: Pali bácsi faragta az intézmény 
fennállásának 450. évfordulójára, 
de találunk még két emlékoszlopot a 
falu főútja mentén is. Köztéri alko-
tásokból itt ennyi, pedig termékeny 
művész Derzsi Pál: a magyarországi 
Szankon láthatjuk még néhány köz-
téri munkáját, egy többedmagával 
készített székely kaput a helyi óvoda 
előtt, és más faragványokat is. 

Székelykeresztúrra érkezünk, ez 
az életút másik térbeli pólusa. Előke-
rülnek a versek. Megdöbbentő, hogy 
szerzőjük talán nincs is tudatában, 
mekkora kincs ez a gazdag kézirat. 
Ötven kilométernyire se jöttünk el 
Jásfalvától, mégis bejártunk min-
dent – még mindig csak a gazdag-
ság babonáz, érzem mindazt, amiről 
nehéz érdemben beszélni: szobrok, 
kopjafák, versek – csupa beszédes 
műalkotás, hátrahagyott jelek a kö-
vetkező nemzedékeknek: egy hittel 
és hivatással teli élet tanulságai.

Derzsi Pál Fotók: Farkas Wellmann Endre

A faragómester most készülő székely kapujának kaputükre

Az abránfalvi iskola egykori tanterme, a falakon még láthatók a tanító,
Derzsi Pál rajzai

Kopjafa és készítője Nagygalambfalván
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Kicsit megcsapkodom a lovakat, 
hogy időben odaérjünk. Szitál az 
eső, ütemesen kopognak a patkók a 
macskakövön. Előre megrendelték 
a fiákert, hadijáték van a város mel-
lett, ma este lesz a tiszti lóverseny. 
A kocsi oldalán sárgán világít a 134-
es szám, összesen kétszáz fiáker van 
a városban. Azt is mondta, a leg-
szebb lovaimat hozzam, de a királyi 
rendelet óta csak kettő van. A fekete 
Diable, a szürkés Fátyol, Abdult saj-
nos nyugdíjazni kellett. Szigorítot-
tak, sérült, beteg vagy csúnya állat 
nem húzhat fiákert, szegény lónak 
meg hiányzik a jobb szeme. Leér-
tékelve vettem egy veterántól, erős 
állat volt. Végül a hentes vitte el. 

Odaérek időben. Kázmér Miklós 
és a felesége, Alinda. Szótárt írnak 
mindenféle dolgokról a világban. 
Miklós a kalapját emeli, mielőtt be-
ülnének a kocsiba, a biztonság ked-
véért elmondja, a város határába 
megyünk, a nagy hadgyakorlatra, 
ott is a tribünhöz közel álljunk meg, 
ha lehetséges, várják őket a páholy-
ban. De lehet, útközben meg kell 
majd állni, időben szól. Az eső eláll, 
Miklós megjegyzi Alindának, most 
biztos serényen hordják a száraz 
homokot szét a pályán, ne a sárban 
kelljen versenyezniük a lovaknak. 
Felsóhajt, olyan a hadgyakorlat tisz-
ti lóverseny nélkül, mint a garnizon 
újonc nélkül. Dombnak felfelé me-
gyünk, fújtatnak a lovak, látszik a le-
heletük, a fiákerben pedig arról be-
szélnek, másnap lesz a gázvilágítás 
próbája a városban, és a városházát 
meg a múzeumot rendesen teleag-
gatják égőkkel, érdemes lenne meg-
nézni. Kezdünk kiérni a belvárosból, 
erre hallom, az úr üti a fiáker tete-
jét, hogy megállni. Lehúzódom az 
út szélére, Kázmér Miklós kipattan, 
berohan egy udvarba, majd öt perc 
múlva, pipával a szájában tér vissza. 
Cefreszagú a lehelete, feleségével 
hosszan beszélnek arról, a férfi miért 
nem bírja ki ital nélkül társaságban. 
Az úr csak annyit mond, untatnak, 
aztán elcsendesedik.

A külvárosban nehezebben húz-
nak a lovak, sár van, sosem volt itt 

macskakő. Az út szélén gyerekek 
játszanak, egyikük a pocsolyában 
ugrál, hárman fogócskáznak. Épp 
csak felpillantanak a kocsi köze-
ledtére, aztán folytatják a játékot. 
Rákanyarodunk az országútra, újra 
megtáltosodnak a lovak, húznak, 
odalentről pedig újabb veszekedés 
hallatszik, most egy festményről. Az 
ütemes kopogástól csak részleteket 
hallani. Jobb kéz felől feltűnnek a 
sátrak, puskaropogás, a szél fehér 
füstöt fúj át a tájon. A többi fiákeres 
mellé állok, véletlenül a hetes szá-
múhoz sikerül. Régen az öreg Or-
czyé volt a hetedik fiáker a városban, 
ma már embereket fizet, hogy neki 
dolgozzanak, egész sok kocsija van. 
Kázmérék leszállnak, én meg intek a 
fiúnak, aki Orczynak dolgozik. 

A fogadóhoz megyek. Gyorsan 
töltöm ki a szelvényt, nehogy észre-
vegyenek, kétszer már megfeddtek, 
mert későn jártam az utcákat. Fiá-
keresnek az tilos, mondták a csend-
őrök, honnan tudjuk, hogy nem 
kurvázni vagy inni mész, reggel 
frissnek kell lenni, nagy felelősség. 
Nyolc után egy fiákeres sem lehet 
kint, vagy büntetést kap. Másod-
szor azt mondták, bevonják az en-
gedélyem, elkobozzák a lovakat, ha 
így esne. Nem nyer a szelvényem. 
Visszamegyek a kocsihoz, elősze-
dem hátulról a korpával kevert ár-
pát, adok a lovaknak. Egykedvűen 
rágcsálnak, közben a karámon túli 
versenypályát bámulják. A zabon 
nevelt állatok jóval izmosabbak. A 
fiáker végébe ülök, sodrok egy ciga-
rettát, várom, hogy visszajöjjenek 
Kázmérék. A versenynek hamar 
vége, az úrék is megjelennek. Arról 
beszélnek, valami építész eldön-
tötte, elárasztja a körutat vízzel, 
belevezeti a Sárvizet, és lehet majd 
hajókázni, mint Velencében. Ez az 
építész most a városi tanácsnál ki-
lincsel, sokaknak tetszik az ötlet. 

Újra szitálni kezd az eső. Nya-
kamba húzom a kalapomat, úgy me-
gyünk tovább. Noszogatom a lova-
kat, de ráérősen mennek, jóllaktak 
árpával és korpával, nincs nagy ked-
vük húzni. Útközben megelőznek 

bennünket a lovasok, mindegyik üti 
a lovát, ez a ráadáskör, Kázmér üti a 
tetőt, hogy siessünk, a diadalmenet 
végét elcsíphetjük a főtéren, addig 
tart a verseny, nagy fogadás lesz. 
Odacsapok a lovaknak. A külváros-
ban megint lassulunk, nagyobb a 
sár, besüpped az állatok patája. Az 
ismerős pocsolyák környékén egy 
gyereket ébresztget három felnőtt, 
a többi kicsi messzebb, farakás mö-
gül leskelődik. Mire elérjük a macs-
kaköveket, szakad az eső. A fogadás 
szétszéledt, Kázmér megint üti a 
tetőt, álljunk meg a Khareliában, 
jöjjek be, engem is meghív. 

Az ajtó mellett ülök le, itt szoktak 
a fiákeresek, egy grogot kérek. A fe-
lénél tartok, mire Kázmér kivihar-
zik, hogy vigyem haza. Megállunk a 
ház előtt, fizet, majd azt mondja, a 
lóversenyesek elgázoltak egy gyere-
ket, ez nem járja, orvost se hívtak, 
hogy lehet, meg amúgy is, vízzel 
árasztják el a körutat, milyen város 
lesz ez. Csendben bólintok, majd jó 
éjszakát kívánok. A külváros felé 
veszem az irányt, teljes a sötétség, 
a lovak lassan húznak, lámpák sin-
csenek errefelé, a sajátomat gyúj-
tom meg, nem sokat segít. Keresem 
az ismerős pocsolyákat, hol feküdt 
a gyerek, de nem találom nyomát. 
Háromszor is körbemegyek az utcá-
kon, leszállok, úgy ténfergek, sem-
mi. Messziről hallom, megállni, két 
csendőr puskával a vállán. Mit csi-
nálok itt, kérdik, mondom, meghalt 

egy gyerek, és nem találom, agyon-
zúzták a lóversenyesek. Na, azt bár-
ki mondhatja, mi a foglalkozásom. 
Fiákeres vagyok, mondom, erre 
felhúzza a szemöldökét, úgy, akkor 
papírokat. Odaadom, közel hajolok, 
fintorog, majd megjegyzi, érzem az 
olcsó rum szagát. Ivott, este is van, 
ez büntetés, társa csendben bólo-
gat. Kinyitja az iratot, nézegeti, azt 
mondja, ez az utolsó, be kell vonni, 
menjek haza a fiákerrel, másnap a 
városházán meg érdeklődjek, hogy 
mi lesz. Hazamegyek. 

Tízre bemegyek a városházára, 
közben még szerelik fel a gázégő-
ket. Az ajtónállóktól érdeklődöm, 
mit merre, menjen a csendőrpa-
rancsnokhoz, harmadik emelet. 
Felmegyek, a lépcsőfordulóban lá-
tom kifüggesztve a feliratot, a kör-
utat munkálatok miatt lezárják ma 
déltől, a párhuzamos utcákat vi-
szont szélesítik, fákat vágnak, hogy 
legyen hely. Mellette egy plakát, a 
vízzel felöntött utcát mutatja, amin 
szerelmesek gondoláznak, előtte 
pedig arról sugdolóznak az embe-
rek, most érdemes lakást venni ott, 
mennyit fog az érni húsz év múlva. 
És ha aláássa a folyó az alapokat, 
akkor mi lesz, kérdi a másik, de az 
első csak hümmög.

Rögtön beengednek a csendőrka-
pitány irodájába, nézi az iratokat, 
ott van az engedélyem, azt mondja, 
fél évre be kell vonni, addig adjam 
bérbe a fiákert meg a lovakat, de 

nem szállíthatok senkit. A magam 
szórakozására persze járhatok vele. 
Kicsit halkabban mondja, fél év 
múlva viszont hagyhatom az egé-
szet a francba, a jövő közlekedési 
eszköze nálunk úgyis a csónak meg 
a hajó lesz. Elmegyek az írnokhoz, 
íratok egy papírt tíz példányban,
fiáker bérelhető, egyet kirakok a 
lépcsőfordulóba. Kerülök a város-
ban, a forgalmasabb helyeken lévő 
hirdetőtáblákra kiszögelem. Az 
utolsón az áll, hogy csónakot vásá-
rolok nagy tételben. 

Mikor esteledni kezd, sétálok 
egyet. Kimegyek a főtérre, hogy 
megnézzem, hogy is néz ki a vá-
rosháza meg a múzeum. Lépni sem 
lehet, akkora tömeg van, mindenki 
várja a nyolc órát, hogy végre be-
kapcsolják a város ékességét. Vagy 
húsz fiú már percekkel a próba 
előtt, kezében hosszú botokkal, 
aminek a végén tűz lobog, a nyitott 
ajtajú gázlámpák mellett áll, min-
denkinek jut egy. Ahogy nyolcat üt 
az óra, mindegyikük meggyújtja a 
sajátját, iszonyatos bűz söpör vé-
gig a téren, az emberek befogják az 
orrukat, miközben a rengeteg lám-
pa egy-egy gyertyához hasonlatos 
derengést bocsát ki magából. Lát-
ni ugyan nem lehet semmit, a régi 
lámpákat leszedték a térről, szép 
lassan elkezd besötétedni. Egyesé-
vel alszanak ki, hogy végül teljesen 
sötét legyen a téren. A fiúk tanács-
talanul állnak, a hosszú botokat az 
épület falának támasztják. A tömeg 
csalódottan indul haza. 

Kerülök egyet a külváros felé. A 
pocsolyákat keresem, de felszárad-
tak. Néhány házba bekopogok, ér-
deklődöm, nem tudnak-e valamit 
egy gyerekről, akit lovasok tiportak 
el, de senki nem tud semmit se gye-
rekről, se lovasokról. 

Hazaindulok. Holnap biztosan 
jönnek fiákert bérelni. Vagy az öreg 
Orczy megveszi. Szitálni kezd az 
eső. Megállok a lovak bérelt istál-
lójában, és enni adok nekik. Otthon 
felakasztom a kabátomat a kályha 
mellé. A platnira vizet rakok, meg-
főzök két szem krumplit. Megvá-
rom, míg kihűl, csak aztán hámo-
zom meg. Sót kellene vennem.

próza
MACSKAKŐ Leczo Bence

Berkes Antal: Havas utca fiákerrel (1938 körül)Berkes Antal: Séta a sugárúton (olaj, vászon, 63,5 × 47 cm, 1912)

Berkes Antal: Utcarészlet kocsikkal (olaj, tábla, 50 × 60 cm, 1938 körül) Forrás: Wikimedia Commons

Forrás: Wikimedia Commons

Fo
rr

ás
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s



5előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2020. október

vers
Derzsi Pál

nem tudtam sokat róla
falumtól elszakadva hurcolt az időm
galléros napszemüveges ifjúságom
ő meg csak ott volt egyszercsak
tényként s tagadhatatlan
a kutyás mérnök így említette valamelyik
a nyaraim közül amikor hazabukdácsolt
bennem a felnőttes józanodás
mámám sörbetes kenyeret kent
s emlékeimre kérdezett tátám
miközben belémkalapácsolt a csoda
itthon vagyok
szóval elejtett szavakból biccentésekből
állt össze a különc a kutyás
a nagyszakállú ősz mérnök-árny-talány
távollétem önvesztes történései elrejtették
talán a legérdekesebb a legjobb emberi
akkori megnyilatkozást...
...beálltam gyanakvó igazhitetlen ősgyaurnak
a mélység hiánya hányt-vetett
sekélyes barázdák szájtáti rögei között
bukdácsolt értetlenségem
és alászámlottam meg sem próbálva
érteni ki ő mit akar s általa én
tán nem ez de egészen más is lehetek...
ki tudja most már
csak kutyái sokasága avagyhogy szélfútta
fehér szakálla a kerítés fölött
ahogy elnézte az őt furcsálló világot
ez a kép idézi-e föl most bennem alakját
a jásfalvi dombok között...
rejtély hogy miért szeretném átölelni
magányában e szellem-mérnököt
emlékszem sírjára vargyasi Máthé Ferenc
én szellemi tanítómesterem
faragott egyszerű tölgyfa kopjafát
az idő csak szállt, száll most is amarra
a kopját három akácfasüvölvény tartja már
de tartja keményen s minden tavasszal
fehér fürtökkel megkoszorúzza.
CSÁSZÁR GÉZA
1889–1976

A kutyás mérnök

Kicsi Réka emlékének

Hókorom hull,
hulladozik a szemfedél-korc...
estefelé így, végkormozottan,
kín-határtalanul
kiált belőlem Tiborc,
ó, én nagyságos Nagyjóuram,
miért ez így, miért tutul
ránk ezernyi fenevadad,
minek ez élő húsba mart kereszt,
altasd el, ringasd pókarongyodat,
mert gúzsba köt s el nem ereszt...

(– az alkony puha erdőkre hullt,
utca kondorult alánk álmosan.
nyakam körött édes teherrel,
veled, kicsi leányom,
tejért mentünk, elporoszkáltunk
végig az úton a napszentületben... –)

az egek hallhatón hasadnak rendbe,
s meg-nem-másítható e kegynek
átkozott, inverz Betleheme,
megátalkodott törvények kéje
cikkelyekbe ráz mulandót s vétket,
értem, Nagyjóuram, a miértjét nem,
s mikéntjét annak, hogy a kegyelmed
égő, vérpogány cirádát hasít,
sebet roppant az értelemben...

(a kis süni ott szuszogott,
szöszmötölt egy fűcsokorban,
ahogy az alkony
velünk caplatott a szinte unott,
estéli kutymorgók hullámhosszain,
s a „Jó estét!”-ek elmaradhatatlan derűje
szórt meg gazdagon akkor is,
akkor...
fülemen kezed melege lüktetett...)

Égi útjaid Te, Nagyjóuram, váltig ismered,
végigvág rajtuk kényed ostora,
vagy pilinkéző hópernyét ejt rá a lelked,
osztogat érdemet s feloldozást
mostoha közönnyel, meg nem torpanva
soha,
soha.

(szóval a kis süni...
– Édesapám, ó, nézd,
apja, anyja magára hagyta,
sírhat már, hogy ríhat szegény?
vedd, add fel kezembe,
nézd, hogy örül, gömbölyög
ssz... a kis legény...
csillagfény hullt, s a Hold sarlója
aratta rád az ölelést térdre ereszkedve...
- az út csorda verte pora fölött
kipattant, virágzott az este –)

Derűs arcomat érintetted, Nagyúr,
érezted-e bőröm, húsom, csontjaim rendjében
Bábelt, az égető dühöt, fájást, sikolyt,
mi bennem lobog oltatlan vadul,
megalázottan, feltörve át a csenden,
s mit semmilyen ígért vízözön el nem olt?

Amíg csak élsz

csak a hajnal, ahogy hasad,
csak a kalász, csak a haraszt,
csak az erdő búsongása,
csak a szálló nyár-gyapotra
simuló jövendők násza,
csak a vágyva nyitott porta.
száll a dallam, mintha füstje
múltnak s jövőnek, örömre,
elmúlást visít a mánk ma,
rácsattan a csizma szára:
– héjj, az áldott fakeresztig
hosszú az út, járjuk estig,
járjuk hajnalokon túlra,
léh-szakadtán kezdjük újra!
...álmos a rét, álmot görget,
víztiszta víz meg nem ölhet,
habtestedben megmártózom,
bűnöm patakvízben mosdom, 
jer, rózsám, még megpördítlek,
juhok étkébe fektetlek,
„száll a madár ágról ágra”,
mi gondunk van a világra!
a hajnal, nézd, hogyan szakad,
vérvörös égen madarad
röppen, hasít száz felleget,
járjad, rózsám, amíg lehet,
amíg „csidmád”, vérrel telve,
rálép ama fellegekre.

Anyanyelv

a rakparton végig kipp-kopp
léptek pozdorjáznak a nyári tombolásban
meggysör ízében csak az édesült
árpa komló s te valahol
kaphatónak egy nyári viháncra
kacaj a szoknyás csönden
lányok férfiak a hangok összefonódnak
észre sem venni
sós könnyíze van a lármának
vurstli kavarog visz felmarkol
egyedül a lusta Tisza fölött
sírok a hangtalan kékség alatt
mintha idegen vizek idegen örvényei
csapódnának az alvó betonhoz
pedig lankadt a hullám
simogat
ahogy Te szoktad
arcomon tenyered melegét hordom
elviszem magammal végképp
a szikrázó tükör fűzkoronái közé óvva
a zengő város utolérhetetlen dallamával...
fönt csak a feszt-füst cérnája csavarog
kétségbeesett vakrepülésben
láthatod ahogy végképp elfogyok

Búcsú

(– Kérdezz, édesapám!
– Édesapámnak kije vagy, kincsem?
hangod dallamát most is hallom
puhán, mint szellő suttogása,
ha megcirógatja egy lomb födte ág,
úgy lehelted süntüskék fölött:
– Édes, drága csillag-angyalkája!
dúdolt, énekelt bomolva
a véghetetlen, csillagos magasság.)

Szomjas vagyok, Uram, fakassz hűs vizet, kérlek,
adj vándor-magamnak enyhet, ó, mondd meg,
miért kell ilyen szomjasan mennem hegyeknek,
völgyeknek vággyal, kétellyel, a sok miérttel,
egyedül,
kifosztva,
jaj-sebekkel?

(Nézd, csillagom,
alszik a kis sün kigömbölyödve...
a tér megroggyant traverzei közt
egyedül indulok már-sosem-lesz-tejek után,
a caplatás régen elhallgatott,
mint kérésed, hangod, simogatásod,
nyakam körött ma mégis érzem:
kérdezetlenül viszlek a hulló estben,
úgy dúdol fényed, meleged
kis sünit dédelő kezed fölött,
s veled suttogják kis testvéreid
– Édes, drága csillag-angyalkája –
hunyorgó csillagok.)

Nagy István: Kopasz fák házakkal (olaj, vászon, 100 × 150 cm, 1911)

Nagy István: Kislány (olaj, vászon, 30,5 × 28,5 cm, 1914)
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karantének

A rossz emésztésű kis nő szokatlant 
érzett a tömegben. Mobilozás, har-
sány suttogás, hátrafelé forgolódás. 
Sokan voltak gyúródva-fúródva, 
miért ne mobiloznának, vagy be-
szélgetnének, vagy bámulnának. 
Mégis, egyfajta vigyázás mozdult 
benne, vigyázás, ami felpumpálta 
gyomrát a torkába, és onnan fel, 
még feljebb, a koponyája felé. Sziré-
názás. Ez irritálta, de még biztos 
helyen tudta magát. Igaz, kihát-
rálhatott volna, a házfalak mellé, 
nekidőlni valaminek, megkeresni 
a férfit. Kapaszkodni. Bele. Vagy 
csak várni rá. De talán túl szoros 
volt az embergyűrű, túl határozott 
és könyörtelen, talán nem engedte 
ki őt. Ahogy másokat sem. Hul-
lámzó, gyanakvó és rémült áradat 
volt ez, és nyomult, nyomult egyre 
erősebben, egyre ijesztőbben. Ki 
akart törni gyorsan, mindebből. 
Csak a Madách tér egyik sarkáig 
jutott el, itt már kevesebben voltak, 
akkor látta meg azt a fiatalembert, 
gyerekkel a nyakában. A kiskölyök 
kiabált. Apró, nemzeti színű zász-
lót lengetett, kacagott, és ő végte-
lenül sajnálni kezdte ezt az apát, 
aki gyermekét büszkén hozta ide. 
Sokáig mesélhetett neki otthon, 
hogy milyen ünnep ez, vagy éppen 
miféle gyász, és most zavarodottan 
forgolódott, gyors menekülés után 
vágyva.

Ez csak egy pillanat volt. Ő ka-
bátját magára csavarva rohant, 
átkozódva igyekezett a metró felé, 
minek jött el ide… És hol van a férfi. 

Aznap különösen érett, fortyogott 
köröttük a levegő, és ő egyedül in-
dult el. Persze, tudta, remélte, hogy 
utána jön, követi ide is. Ahogy min-
dig. A futástól vagy mástól kiful-
ladtan állt meg. Kusza, érthetetlen 
gondolategyveleg rohanta meg, de 
nem hibáztatta a férfit semmiért. 
Mert nem sikerült visszakerülnie a 
filmhez. Hiába kilincselt barátok-
nál, volt fejeseknél és leendőknél 
is, és hiába írta önéletrajzi regé-
nyét tizenvalahány éven át, eleinte 
lelkesen, aztán fásultan, végül az 
asztal lábát rugdosva. És ő, aki tu-
datában volt mindennek, és immár 
sok éve hordozta ezt jelentéktelen, 
unalmas ábrázatán, most nyomo-
gatta a homlokát. Érezte, hogy töp-
rengeni nincs ideje, de erős volt a 
sejtés, hogy a férfi gyűlöli őt. Mert 
ő tartja. És azért ezt nem lehet ki-
bírni. Mert közben meg háborúk 
dúlnak, természeti katasztrófák 
sújtják a világot és terrorcselek-
mények röpítik égbe az aluljárók 
gyanútlanjait, és nem, soha nem 
jutnak el egy hangversenyre már, 
és még véletlenül sem fog gyereket 
szülni, és ezért ő maga is undoro-
dott saját magától. Körbenézett. 
Hogy történhetett mindez, hiszen 
ők békében élnek. Persze a férfi 
kegyetlenül büntette, büntette őt 
nagyon régen, hiszen vendéglőből 
rendelt kajával traktálta, ő, a vidéki 
lány, ez az örök kis nő, aki eltűrte 
a testének szilaj lökéseit éjenként, 
és közben a másnapi beszámolójára 
gondolt, aki felkapaszkodott a mul-

ticég tüskés fokokkal megtűzdelt, 
üvegből megfont létráján. És utál-
ta ezt a férfiként viselkedő dögöt, 
aki pizsamában is menedzser volt. 
Újabb füstfelhő, köhögés érte utol.

A Deák tér felől gomolygott a 
füst, és a rendőrök is onnan jelen-
tek meg, és akkor már mindenki 
összevissza futkosott, ordított. 
Soha nem érezte hasonlóan magát, 
tömegben. Mert a rendőrök, ezek 
a rendőrök, ezek… nem hétközna- 
piak voltak, nem az egyszerű, pesti 
utcák rendetlenségének, rendbon-
tásainak és rendjének őrei, hanem 
mintha csillogó, sötétkék gyöngy-
sorként fel lettek volna fűzve, és 
valaki, egy láthatatlan személy, egy 
szálon keresztül mozgatta volna 
őket. Olyanok voltak, mint egy cél-
tudatos, jelmondatos csapat, egy 
bizonyos célért rajba tömörített 
csapat. Mindenre elszánt, fanati-
kus csapat. Iskolás, kamasz fiúk 
fogództak egymásba, ordítva, egy 
külföldi a földről fekve filmezett, 
és annak a pasinak ott eltörhetett 
az orra vagy kifolyt a fél szeme, 
hiszen ömlött a vére. Akkor látta 
meg, hogy egyenruhások a Madách 
tér sarkánál rugdosnak egy ron-
gyos embert. Közelebb ment. A föl-
dön fekvőnek valószínűleg az égvi-
lágon semmi köze nem volt ehhez 
a mai délutánhoz, de a rendőrök 
körbeállták, és ütemesen rugdos-
ták. Odament, kiabálni kezdett, 
hogy Hé, maguk, mit csinálnak? 
Akkor kapott hátulról egyet. Ha, 
szóval, mégis ott van a férfi mel-

lette… közbelép, elé ugorva a testé-
vel védi őt. De az nem volt ott. És 
ő megszédült, elesett. És már más 
szögből látta ezt az egész délutáni, 
őszi vircsaftot. Arrább azt az idős 
asszonyt most emelték be a men-
tőbe. Érdekes, az ütéstől nem ijedt 
meg nagyon, csak miután elesett, 
vigyázva volt ott. Vizes lett vala-
hogy az aszfalt alatta, kellemetle-
nül nedves, síkos is, talán kicsit be 
is pisilt, de ebben nem volt biztos. 
Fájdalmat nem érzett. Még mindig 
ott állt a mentő. A napszemüvege 
elrepült az ütés pillanatában, és 
az október végi meleg, szinte nyá-
ri napsugár vakítóan, élesen fájt a 
szemének. A rendőrök közben gu-
mibotjukkal a kezükben szaladgál-
tak, és ő kívülrekedve mindezen, 
egyszerű szemlélőként figyelt, és 
már nem is talált mindebben sem-
mi érthetetlent. Homályosan látta, 
hogy alakok közelednek felé.

És azt is sejtette, hogy baj van, 
mivel gyors vágás, és megint pont 
ott állt, annak a tizenhét évvel ez-
előtti júniusnak szeles, hűvös déle-
lőttjén a Hősök terén, a sok csendes 
ember között, ahol megismerte a 
férfit. Akkor is tömeg volt, de csen-
des, lehajtott fejű tömeg, bölcs, és 
még csak nem is szomorú, hanem 
megbékélő. Konok és erős összetar-
tozás volt ez, olyan összetartozás, 
amiről apja beszélt gyerekkorában, 
mialatt tekintete a lelkileg alapo-
san sérült, búskomor nagyapa felé 
repdesett, aki némán, pipázva ült 
a házuk begóniás verandáján, egy 
fix pontra nézve. A nagyapa, akit 
ötvenhatban minden ok nélkül be-
vittek, soha nem tudott ezen túl-
lépni. Állítólag módszeresen, so-
káig kérdezgettek, majd hogy nem 
vallott, hiszen nem is volt mit val-
lania, horrorisztikus módon meg-
kínozták. Úgy bosszulta meg ma-
gát, hogy többé egy árva szót sem 
szólt. Nem bírt vagy nem akart, 
nem derült ki. Csak nézett mesz-
szire, a porlepte úton át, a falu felé, 
ahonnan vidám, csicsergő vasár-
napi zajok zengtek, de ő komoran, 
érzelem és hovatartozás nélkül ült 
tovább, mint aki alól váratlanul ki-
rántották a varázsszőnyeget. Nem 
érte meg azt a júniust. Megroncsolt 

kezét a fonott nádszék két oldalán 
leengedve, rezzenés nélküli arccal, 
már húsz évvel ezelőtt átaludta 
magát valahova, egy világba, ahol 
nem voltak ávósok, kilyukasztott 
lobogók és körömletépések. Ebben 
a főhajtásféle, júniusi tiszteletadás-
ban ott volt a nagyapa, de anyja kes-
keny keze is, ahogy elé teszi a levest, 
egyél, kislányom, aztán tanulj, hogy 
vidd valamire. És ott volt ebben a 
visszapergetett emlékben a férfi is, 
aki azon a júniusi délelőttön kó-
lát, téliszalámis szendvicseket vett 
neki, és ő elbotlott, a piros szandál-
jának pántja elszakadt, és most be-
lemarkolt az erős sírás, mert azért 
erősen megcsikarta mindez. De a 
gondolatfonal simán és hang nélkül 
pattan meg most, ott jön, siet az apa 
a kisfiúval, és ő azt is látja, hogy a 
Madách tér egyik mellékutcájából 
elszánt rendőrcsapat közeledik felé-
jük. Közrefogják őket. A férfi sápadt 
arccal, figyelmesen, nyugalommal 
leteszi a gyereket.

– Menj, Ákoska, fuss, minél gyor-
sabban… csak el ne ess! Vigyázz na-
gyon!

És akkor a rendőrök gumibotok-
kal ütni kezdik ennek az ünnep-
lő, kisgyermekes fiatalnak a fejét, 
az meg a kezével próbálja takarni 
az arcát, akkor meg a koponyáját 
célozzák. Felfelé néz, segítségért, 
szeme fehérje villan. És a kisfiú, a 
kispofa, aki már réges-rég kompu-
teresjáték-virtuóz, és a tévécsator-
nákat is rohamszerűen váltogatja, 
gyorsan leül a földre egy hétkerbeli 
kapuban, félelem nélkül, szinte ör-
vendezve, mint aki megtalálta szí-
nes, játszóházas, műanyag padok-
kal berendezett helyét. Látja, ami 
történik.

 – Apu… Ezek most téged büntet-
nek valamiért! És ez most tényleg 
igazán ünnep? Vagy…. hamarosan 
vége lesz, és megyünk haza anyu-
kához?

Fogja, görcsösen markolja a zász-
lóját. Mint aki kapaszkodik abba. 
A nő keserűen belemosolyog ebbe, 
itt, még utoljára. Haza. Anyukához. 
Menj, gyermek, fuss. Mert ez nem 
a fogmosás utáni, kakaóbögrés 
estéd, pilledunnás ágyadban meg-
hallgatott, anyucis történet.

OKTÓBER  Makkai-Flóra Ágnes 

Vajda Lajos: Kollázs feszülettel (tempera, papír, 30,3 × 31,5 cm, 1937)

Vajda Lajos: Kollázs a festő alakjával (tempera, karton, 65 × 53 cm, 1937, Ferenczy Múzeum)
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Van néhány ’56-hoz kötődő film, 
amelyeket szeretném, ha látnának 
a fiaim. Ilyen például a Mészáros 
Márta rendezte Temetetlen halott, 
ez Nagy Imre életének utolsó éveit 
tárja elénk a jugoszláv nagykövet-
ségtől a snagovi fogságon és a tár-
gyaláson át a kivégzésig. 

Egyértelműen ott van a megné-
zendő filmek között Makk Károly 
rendezése is, a Szerelem. A Déry 
Tibor novelláiból 1970-ben készült 
filmet sokan a magyar filmtörténet 
egyik legszebb alkotásának tart-
ják: két nő várja haza a szeretett 
férfit – János politikai elítéltként 
börtönbe került, felesége viszont 
ezt eltitkolja a férfi édesanyja elől, 
és elhiteti az idős asszonnyal, hogy 
a fia külföldön dolgozik. Érdekes 
adalék, hogy a férfi főszerepet ját-
szó Darvas Iván a forradalom után 
22 hónapig valóban börtönben 
volt, és a forgatáson találkozott az 
egykori börtönőrével is.

De mivel a fiaim kiskamaszok, 
valószínűleg a Szamárköhögés 
című szatirikus filmmel fogjuk kez-
deni az ’56-os filmélmények sorát. 
Gárdos Péter alkotása azzal együtt 
is jó választásnak tűnik, hogy nem 
lehet nevetnivalónk, ha ennek az 
időszaknak a szenvedéseit számba 
vesszük. Ennek fényében érthető, 
hogy 1987-ben itthon fenntartá-
sokkal fogadták a filmet, hiszen ez 
a hangnem óriási kockázatot jelent, 
ha ilyen horderejű időszakhoz tár-
sítjuk. Gárdos ugyanis nem a hő-
söket mutatja be, nem jelenik meg 
a szabadságharc eszménye, hanem 
az emberek gyarlóságára irányítja 
a figyelmünket, a felnőtteket látjuk, 
akik lapítanak, és a gyermeki néző-
pontot, amely által még élesebb ez 
a társadalomkritika. A forradalom 
itt mintha csak katalizátor lenne, 
a gyerekek számára szembetűnővé 
válik, mennyi mindenben hazud-
nak a felnőttek.

Felborul a rend, és ez a főhő-
sök életében kezdetben csak játék. 
(Lássuk be, a pandémia kezdetén 
ez volt a mai gyerekek egyik reak-
ciója is.) „Végre történik valami. 
Végre egy kis felkelés van. Minél 
tovább tart, annál jobb. Ha felke-
lés van, nincs iskola” – jegyzi meg 
Tomi (Tóth Marcell). Ő és családja 
távol marad a szabadságharc ese-
ményeitől, bár toposzok szintjén a 
film megidézi azokat (megjelenik 
az átlőtt kenyér, a disszidálás di-
lemmája, a Sztálin-összes elégeté-
se), ugyanakkor archív felvételek 
és rádióbejátszások által átélhető-
vé válik a történelmi kontextus is. 
Még úgy is, hogy ennek előterében 
valóban egy humoros-groteszk tör-
ténet játszódik: a szülők teljesen ki-
fordulnak magukból, az apa (Garas 
Dezső) felpofozza az egyik kollégá-
ját, a spicces anya (Hernádi Judit) 
az ablakból a melleit mutogatja a 
nemzetőröknek, a család külföldre 
készül, az apa azt tervezgeti, hogy 
sztepptáncos lesz. Egyedül a min-
dig higgadt nagyi (Törőcsik Mari) 
marad önmaga, ezért is megrázó az 
ő drámája.

A gyerekek bár érzékelik a fel-
nőttek szokatlan viselkedését, saját 
problémáikkal vagy épp játékaikkal 
vannak elfoglalva, bájos helyzetko-
mikum, ahogy a bajkeverő kislány, 
Annamari (Kárász Eszter) seprű-
nyélre szerelt zászlócskával integet 
a forradalmároknak, miközben kö-
szöntésképpen vidáman skandálja: 
„Rákosi Mátyás elvtárs, pajtás!”

A megmosolyogtató gyerekjele-
netek, és a megbocsátható teszeto-
szasággal csetlő-botló felnőttek 

karakterábrázoló jelenetei pontos 
dramaturgiával épülnek egymás-
ra, ebből fakad az, hogy míg egyik 
percben jóízűen nevetünk, hama-
rosan gombóc ugrik a torkunkba. 
Egyik percben szállóige születik: 
„Maga engem ne sajnáljon! Az 
anyósom engem ne sajnáljon, tu-
dom én magamat sajnálni” (mondja 
az apa, miután elveszíti az igazga-

tói állását), máskor meg olyan lírai 
szépségű, jelképgazdagságú jele-
netek következnek, mint az akvá-
riumból a padokra kipakolt, fuldo-
kolva tátogó halak agóniája. 

Családi mozizáshoz remek vá-
lasztás a Szamárköhögés. Az a fajta 
film ez, amelyik után bizony beszél-
getni kell a gyerekekkel. Biztosan 
rengeteg kérdésük lesz.

film

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő

Derzsi Pál (1954) költő 

Farkas Wellmann Endre (1975) József Attila-díjas költő, író, 

műfordító, szerkesztő 

Kántor Mihály (1974) szakíró 

Kolev András (1967) költő 

Leczo Bence (1996) író, újságíró 

Makkai-Flóra Ágnes (1952) író

Tallián Mariann (1971) színművész, író  

Z. Németh István (1969) költő, író, drámaíró

SZAMÁRKÖHÖGÉS ÉS TESZETOSZASÁG Bonczidai Éva

Forrás: Port.hu

olvasónk ajánlja

Könyvbőségben is jó újra kézbe 
venni régi olvasmányokat. Közü-
lük Nikosz Kazantzakisz két köny-
vének olvasását vagy újraolvasását 
ajánlom. Ezek a Zorbász, a görög 
és a Jelentés Grecónak. Mi késztet 
arra, hogy a Zorbász és a Jelentés 
olvasására bíztassam remélt ol-
vasótársaimat? Úgy vélem, sokan 
lehetnek, akik csak a filmet isme-
rik, és az alapjául szolgáló könyvet 
nem. Ezentúl pedig azt gondolom, 
hogy a regény adta élményt is el-
mélyíti, vagy éppen megalapoz-
za az önéletrajz, azaz a Jelentés 
Grecónak olvasása. 

Kazantzakisz majdnem akko-
ra utat tesz meg valós életében, a 
Zorbásszal való találkozásig, mint 
Ádám Az ember tragédiájában az 
álombeli vándorlás során. A Jelen-
tés Grecónakban pontosan beszá-
mol arról, miért indul a nagy útra: 
„…gyógyíthatatlan sebet ejtett raj-
tam a vérző nyíl, melyet jobb hí-
ján szellemnek mondunk”. Ahhoz, 
hogy találat érje, a legjobb helyen 
született. Krétán, ahol több kultúra 
volt jelen születésekor, de azt meg-
előző évszázadokban is. Neki sors-
társaival szemben megadatott a ta-
nulás lehetősége, de hamar igénye 
támadt a tananyagon túli igazsá-
gokra és azok teljes megismerésére. 
A hagyományok erős, sőt könyörte-
len szabályozó erejének szemlélete 
őt az ősök tisztelete mellett az okok 
keresésére indította. 

Az athéni tanulmányok után 
visszatért Krétára. Itt újabb benyo-
másokat szerzett. Tartós hatással 
voltak rá a falfestmények repülő 
halai, amik akárcsak röpke időre is, 
de képesek kitörni ősi közegükből. 
Ez a kép számára jelkép és készte-
tés lett, elkísérte kereső útjai során. 
Az út hosszú volt, és eszmetörténeti 
sorrendben következtek a földraj-
zi állomásai. Az ókori hellén világ 
csodái után a keleti kereszténység 
szent helyeivel ismerkedett. Jeru-
zsálem és a Sínai-hegy kolostorai 
mindig az eszme, és az arra épülő 
rendszerek ellentmondásait tárták 
fel előtte. A könyvjelzőmre tett jelek 
könnyen visszavezettek a jellemző 
mondatokhoz: „Órákig barangol-
tam a sivatagban, a klastrom kör-
nyékén, és az Isten lassan kezdett 
kibontakozni, megszabadulni a 
papoktól.” Hamar felismerte, hogy 
a cselekvés hiányában meddő min-
den szellemi törekvés, de ő mégis 
szellemvezérelt ember maradt. 

A nyugati kultúra világában is 
ugyanazt kereste, mint Keleten. 
Látta, hogy az eszmék rendre eltor-
zulnak, a terjesztés során kiürül-
nek, az idő haladtával szubkultú-
rává alakulnak. Rosszabb esetben 
megélhetési meggyőződéssé vál-
nak, sőt hatalmi eszközzé lesznek. 
Újabb útjain a társadalmi igazság-
talanságok hatására eljut a tizen-
kilencedik század végének később 
végzetessé vált eszméiig is, de vé-

gül, ahogy megfogalmazta: „A té-
kozló fiú hazatér.” 

És eredeti kultúrájában találko-
zott Zorbásszal, aki nem az esz-
mék világában élt, hanem látszólag 
ösztönösen viszonyult a világhoz. 
A regényben az író szereplőnek 
társul főhőséhez. Ellentétben az 
íróval Zorbász gyakorlati ember. 
Tettre tudja váltani azokat a mély 
bölcsességeket, amiket az írónak 
más tanítók nem tudtak hiteles cse-
lekvésben megmutatni. Erről az író 
a Jelentés Grecónakban keserűen 
ezt állapította meg: „Ha végiggon-
dolom, milyen papival etették any-
nyi esztendeig a könyvek meg a 
tanítók éhező lelkemet, és milyen 
oroszlánvelővel táplált Zorbász 
alig néhány hónap leforgása alatt, 
akkor szavamra, nehezen bírom 
magamba fojtani keserűségemet.” 
Zorbász teremtő erejével és eltökélt 
tettvágyával szemben találkozunk 
a regényben egy öreg szerzetessel, 
mint a szellem világának képvise-
lőjével. Ő megelégedéssel mondja, 
hogy a kolostor kódexeit másolja, 
és hamarosan végez az egyház által 
Mária nevéhez valaha kapcsolt ösz-
szes jelző összegyűjtésével.

Zorbászt megbotránkoztatja ez az 
életcél, de ez nem jelenti azt, hogy 
világképe eredendően a lelkilét ta-
gadásán alapulna. Még istenképe is 
van, bár az nem vallási tételekből 
eredt, és nem a fogalmi gondolko-
dás szabályai szerint formálódott. 

CSELEKEDNI VAGY SZEMLÉLŐDNI?
Zorbász számára egy keresztény 
lakókörnyezetben megöregedett, 
öregasszonyok békés társaságát 
kedvelő török aga fogalmazta meg 
és bízta rá a tudást, miszerint: „…az 
Istent nem tudjuk hová tenni, nem 
fér el sem az ég hét emeletében, 
sem a föld hét emeletében, ám elfér 
az emberi szívben.”

A munka, amibe a szigeten az író 
és Zorbász belefogtak, csak ürügy 
és alkalom volt annak bizonyításá-
ra, hogy a két ember által hordozott 
szemlélet nem kibékíthetetlen, ha-
nem egymásért van. 

A két ember barátsága annak iga-
zolása, hogy a szellem embere nem 
ellenfele a gyakorlat emberének. Út-
jaik elváltak, de magukkal vitték a 

másik megbecsülését. Zorbász a föl-
det ostromolta és családot alapított. 
Az író a szellem világával küzdött. Írt 
és tovább kereste a nagy megoldást, 
a megváltást, az új embert. A Jelen-
tés Grecónak végén olvashatjuk: 
„Nem lett belőlem a tettek harcos 
embere; apámtól való félelmemben 
kénytelen voltam megírni mindazt, 
amit tenni szerettem volna.” Amikor 
ezt írta, még maga sem tudta milyen, 
csak kritikával szemlélhető szellemi 
kalandokba is belevág.

Sokan és sokat írtak a szemlélő-
dés és cselekvés viszonyáról. Ez a 
két könyv a téma fontos darabjai 
közé tartozik. 

Fűrész István nyugalmazott kö-
zépiskolai tanár, Székesfehérvár

Forrás: Port.hu



8 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. október

A hajnali harmatos pázsiton átfújt 
a szél, és a csodafa vékony gyökér-
lábai között verebek ugrándoztak. 
A gyökérzet sátortető alakzatban 
magasodott a levegőbe, mintha 
pálcikák borulnának össze egy 
csomóba. Emberfej magasságban 
kapaszkodtak a vastag törzsbe, 
mely csupaszon tört az ég felé. A 
ház árnyékában élő pálma gyér 
lombozatán megtelepedett a masz-
lagos köd.

Az emeleti ablak nyikorogva nyílt 
ki. A madarak ijedten repültek fel, 
a ház falára vetült árnyékuk, ahogy 
csapatostul szálltak a felhőkkel tar-
kított szürkeségbe. Egy kisfiú alakja 
tűnt fel az üvegtábla mögött, majd 
kitette az ablakba a félköríves, ódon 
kalitkát. A magasba nyúló, száradó 
fa tarajos lombozata hajladozott a 
szélben, sötétzöld, íves levelei rend-
re összezörrentek, mintha sírna, 
nyüszítene. A borult reggelen búsan 
csüngött az ég könnyes alja.

A kalitkában egy színes tollú, fur-
csa papagáj köszöntötte vidáman a 
reggelt. 

– Mimamimamimamimamóóóó 
– kántálta. – Hogysmint, uraságod 
óbúskomorságossága? – kérdezte 
gunyorosan a fától. – Hiába hordod 
olyan magasan a csúcsod, hogy min-
dig fel kell nézni rád! Attól te még 
csúnya vagy és senki sem szeret! – 
csacsogta. 

A fa búsan susogott válaszul. De a 
papagáj tovább élcelődött.

– Úgyis ki fognak vágni! Hallot-
tam, amikor erről beszélgettek a 
gazdáim: „Majd kihal, nem is mi ül-
tettük, azt sem tudjuk, hogy került 
ilyen messze északra, ilyen pálma-
szerűség” – utánozta az asszonyság 
hangját. – Nem vagy idevaló, ezek-
kel a gólyalábas piszkafa gyökereid-
del – fennhéjázott. 

A fa megrázta a leveleit, mintha 
zúgolódna. 

– Hogy én sem? – rikoltotta a 
madár. – Micsoda feltételezés! – 
csicsogta. – Engem a belvárosban 
vásároltak, kérlek szépen, egy ele-

gáns állatkereskedésben. Tudod is 
te, mi az, hogy elegancia?!

A fa sértődötten megrengette ma-
gát, és émelyítő, édeskesernyés il-
latot kezdett árasztani maga körül. 
Levelei egymásba hajlottak, majd 
szétnyíltak, és ezt többször meg-
ismételték. A papagáj elnémult és 
döbbenten figyelte a pálmát. Annak 
levelei egyre gyorsabban pöndöröd-
tek, mígnem szikrázni kezdett és 
elektromos kisüléseket csattintga-
tott ki magából. A borongós félho-
mályban olyan szépen szikrázott, 
mint nyáron az üstökösök az éj fe-
kete egén. A papagáj ijedtében fel-
borzolta a tollait és felrepült. Ott 
azonban beleütközött a rácsokba, 
beütötte a fejét és elvesztette az esz-
méletét. Lehuppant. Kékeszöldes 
szárnyai élettelenül hevertek el a 
kalitka maszatos padlózatán. Sze-
me előtt emlékfoszlányok és életké-
pek vibráltak, életre kelt a dzsungel. 
Ezernyi színpompás madár és a zöld 
különféle árnyalataiban tündöklő 
növények, piros virágok elevened-
tek meg. Érezte a páradús, forró le-
vegőt, ami jólesően áradt szét ben-
ne. Széttárt szárnyakkal, szabadon 
repdesett a fák között, a testvéreivel 
kergetőzött, lepkékre vadásztak és a 
fák levegőben lengedező indái közé 
bújtak el egymás elől. Látta a pál-
mafák pálcika gyökereit, éppen úgy 
néztek ki, mint a pálmáé a kertben, 
állapította meg, miközben élede-
zett. Az álomkép édes foszlányait 
még sokáig szorongatta magához, 
de amint kitisztult szeme előtt a va-
lóság, kényszeredetten szemlélte a 
hűvös szobát és a fehér bútorokat. 
Támolyogva állt talpra, majd kikan-
dikált a rácson túlra.

– Barátom! Rájöttem, hogyan 
kerültem ide! A dzsungelből! A for-
ró, párás, dús és színes, varázslatos 
őserdőből, ahol olyan édeskés illat 
lengte be a levegőt, mint amilyet te 
árasztottál magadból az előbb – rik-
kantott.

A pálma elcsendesült és széttárta 
leveleit. Hosszan hallgattak és az-

nap már nem társalogtak egymás-
sal. A papagáj megpróbálta össze-
rakosgatni emlékeiből az elreppent 
időt, a fa pedig azon morfondíro-
zott, hogyan juthatna el a sajátjai-
hoz arra a helyre, amiről a papagáj 
beszélt. Hiszen neki nincs se lába, 
se szárnya! Egyáltalán, hogy kerül-
hetett ide? Kétségbeesett, és a le- 
zúduló viharos esőben egész este a 
dzsungelről álmodozott.

De éjszaka történt valami. Ami-
kor reggel a kisfiú kitette az ablak-
ba a kalitkát, a papagáj észrevette, 
hogy a pálma elmozdult a helyéről. 
Ezúttal a ház sarkához volt köze-
lebb, nem az ablakhoz. Mintha 
odébb ment volna.

– Hogy kerültél te oda? – cso-
dálkozott. A fa imbolygott kicsit 
válaszul, de úgy tűnt, mással van 
elfoglalva. A növény lassan, szinte 
észrevétlenül megdőlt és a hátsó 
gyökereit a levegőbe emelte. Min-
den percben egy kicsit jobban és 
magasabbra. Majd az elülsőket 
belefúrta a kemény talajba. Mind-
eközben nyikorgott, csikorgott, 
ahogy erőnek erejével kirántotta 
a földből a gyökereit és a megdőlt 
törzsével támasztva egyensúlyát 

haladt centiről centire, vándorolt a 
meleget és fényt adó napsütés irá-
nyába. A papagáj innentől kezdve, 
hónapokon keresztül minden egyes 
percben rászegezte a tekintetét.

– A gazdáim arról beszélgetnek, 
hogy csoda történt, járni tud a fá-
juk! – lármázott, de a fa eltűnt a 
sarkon túl. Az a pár visszahajló ág 
megrázkódott, mintha búcsút inte-
ne, és fanyar illatfelhőt fújt a papa-
gáj felé.

A ház túlsó felén meghajolt a Nap 
előtt, hátramaradt gyökerei, ahol 
nem érte a fény, csonkán a leve-
gőbe kalimpáltak. A fa küzdelmes 
útja végén, az utcafronti kertben 
megtalálta a helyét. Ott fényárban 
úsztak a levelei, és új hajtásokat ho-
zott. Bozontos lombkoronája, mint 
egy kakastaréj, vígan ficánkolt a 
szélben. 

Egy októberi vasárnapon faün-
nepséget rendeztek a háziak a cso-
dafa tiszteletére. Megterítettek, 
padokat hordtak ki, a kisfiú hangu-
latos lampionokat aggatott a kerí-
tésre. A vendégek körbeülték a fát, 
énekeltek, és amikor sötétbe borult 
az ég, táncra perdültek. Volt kö-
zöttük egy messziről jött, aki sétált 

egyet a kertben. Egyszer csak meg-
hallotta a papagáj énekét. 

– Mimamimamimamimamóóóó! 
A színes tollú madár unatkoz-

va skálázott. A férfi széles vigyorra 
húzta a száját, amikor meglátta a 
madarat.

– Nahát! Te odavaló vagy, ahon-
nan én származom – szólt megle-
petten. – Ott sok olyan fa van, mint 
ez a pálma. Biztosan te hoztad ide a 
magját a tollaid között, mikor befo-
gott a madarász – állapította meg a 
férfi, és visszament az ünneplőkhöz, 
hogy elújságolja a felfedezést.

– Én hoztam ide? Bizony! Így le-
hetett – tépelődött a papagáj. – Ne-
kem van szárnyam, lábam, mégsem 
tudok elrepülni. Bezzeg a pálma el-
érte a célját – mardosták gondolatai 
a lelkét. Eszébe jutott, hogyan nyög-
décselt a fa, amikor olyan elszán-
tan húzta ki a földből a gyökereit. 
– Mennyire fájhatott – sajnálkozott.

A zene dallamára ringatózni kez-
dett, mint régen, amikor a dzsun-
gelben az indákon függeszkedett.

– De sikerült neki, mert nagyon 
akarta – sustorogta félálomban, és 
képzeletben felidézte az őserdő me-
leg szélfuvallatát.

hamuban sült pogácsa

A filléres ponyvaregények az 1800-
as évek vége és az 1940-es évek 
között élték fénykorukat. Az olcsó 
papírra nyomtatott szórakoztató 
történetek látványos borítókkal 
és hullámzó irodalmi minőség-
gel ellenpontozták a szépirodalmi 
műveket. A ponyvairodalom több, 
később híressé vált író számá-
ra biztosított ugródeszkát. Voltak 
köztük olyanok, akiknek munkája 
még életében megnemesedett, és 
voltak, akik csak generációkkal ké-
sőbb, gyakran csupán posztumusz 
találtak elismerésre. Az afrikai 
kontinens felfedezésével, egzoti-
kumával és rejtélyeivel sok ilyen 
mű számára szolgált hálás helyszí-
nül – még a magyar ponyvairoda-
lom egyik legjelesebb alakja, Rejtő 
Jenő is előszeretettel kalauzolta 
ide olvasóit. Henry Rider Haggard 
Salamon király kincse és Edgar 
Rice Burroughs Tarzan történetei 
is mind ízig-végig kalandos, he-
lyenként misztikus mesék, a fekete 
őslakosok babonáiról és a földrész 
kincseire sóvárgó fehérekről.

Ezek a megsárgult ponyvaszto-
rik ihlették a Rebellion Strange

Brigade című akciójátékot is, 
amely a háború előtti harmincas 
évekbe repít vissza bennünket. 
Hősei válogatott, színes figurák a 
világ különböző részeiről, akik a 
Brit Birodalom gyarmati érdekeit 
fenyegető misztikus erők felszá-
molásáért felelős titkos részleg tag-
jai. A Különös Brigádot eredetileg 
1858-ban alapították, az összeom-
lott Kelet-indiai Társaság marad-
ványaiból, mozgó központja pedig 
egy hatalmas léghajó. Rendszerint 
itt kapják meg rádión az eligazítást, 
majd a helyszínre röppenve rögtön 
akcióba is lendülnek. Szolgálataik-
ra ezúttal a Szaharában lesz szük-
ség, ahol 4000 évvel ezelőtt a ke-
gyetlen boszorkánykirálynő, Seteki 
uralkodott. Megelégelve a vérszom-
jas despota terrorját, a nép fellá-
zadt, sötét templomait lerombolta, 
Setekit egy névtelen sírba zárta, 
majd a hieroglifákbók kitörölték 
még a létezésének a nyomát is. En-
nek ellenére egy amatőr, ám annál 
ambíciózusabb régész, Edgar Har-
bin – hogy végre beírhassa nevét a 
szakma nagyjai közé – felkutatta 
és feltárta Seteki sírját. Botor tet-

tének eredményeképp az évezredes 
fogságából kiszabadult boszorkány 
minden dühét és mágikus hatalmát 
szabadjára engedte, hogy bosszút 
álljon. Mivel a feltámasztott mú-
miák, csontvázharcosok és életre 
keltett mitológiai lények alapjaiban 
fenyegetik a Brit Birodalmat, a Kü-
lönös Brigád bevetése szükségsze-
rűnek tűnik. 

A Strange Brigade azon kevés 
játékok egyike, amely mind egy-
személyes, mind társas formában 
hasonlóan színvonalas élményt 
tud nyújtani. Ezt az egyszerűnek 
tűnő egyensúlyt meglepően ritkán 
sikerül eltalálnia a készítőknek 
anélkül, hogy gyökeresen ne vál-
toztatnának az egyik vagy a másik  
játékélményen. A Strange Brigade 
esetében ugyanazt a kalandot visz-
szük végig egyedül, mint amit to-
vábbi három barátunkkal együtt-
működve vinnénk. A különbség 
annyi, hogy az ellenfelek ereje és 
száma igazodik a résztvevő játéko-
sok számához, valamint a logikai 
fejtörők egyedül megoldhatóról 
csak csoportban megoldhatóra mó-
dosulnak. Utóbbiak a játék valósá-

gos fénypontjai: akadnak közöttük 
könnyebbek és nehezebbek, kike-
rülhetőek és elrejtettek. Indiana 
Jones kalandjait idéző talajcsapdák 
kerülgetése, kristályokon átszűrő-
dő napsugarak terelgetése, lezárt 
ajtókon található domborművek 
forgatása és még sok ehhez hasonló 
feladat vár ránk. A kihívás persze 
a hullámokban támadó ellenfelek-
ben is megmutatkozik, akik ellen 
korabeli fegyverekkel, illetve egy 
újra és újra feltölthető mágikus 
talizmánnal szállhatunk szembe. 
Arzenálunk darabjai a pályákon 
elrejtett drágakövek segítségével 
tovább fejleszthetők, de idővel ta-
lizmánunk is újabb tulajdonságok-
kal gyarapítható. Az alapjátékban 
választható négy szereplő nemcsak 
etnikumában, de képességeiben 
is kellően diverz. A fekete benn-
szülött, Nalangu a leggyorsabb, az 
egykori textilmunkásból ügynökké 
avanzsált Gracie pedig a közelharc 
és a robbantás specialistája. A fér- 
fiak frontján a régész Archimedes 
professzor kezében működik legha-
tékonyabban a talizmán, a katona-
viselt Frank pedig a legjobb lövész. 

Ha ez még nem lenne elég, a játék 
megjelenése után a készítők továb-
bi négy, hasonlóan talpraesett hős-
sel egészítették ki a brigádot.

A játék egyik legszellemesebb 
aspektusa a túldramatizált, mégis 
korhű stílusban előadott narráció. 
Mesélőnk példátlan lelkesedéssel 
vezet végig a történeten, kommen-
tálja az aktuális eseményeket vagy 
fűz megjegyzéseket egyes cseleke-
deteinkhez. Teátrális frázisokkal 
vezeti fel a közelgő főellenfeleket, 
ugyanakkor humoros kiszólásokkal 
szórakoztat bennünket a nyugalma-
sabb szekvenciák alatt. A Strange 
Brigade remek kis gyöngyszem, az 
akció, a fejtörők és felfedezések kel-
lemes ötvözete. És hogy az alkotók 
hűek legyenek a ponyvaregényes 
gyökerekhez, The True History of 
the Strange Brigade címmel egy 
nyolc novellából álló kötetet is kiad-
tak, amelyből megismerjük a csapat 
megalakulásának történetét, illetve 
további kalandjait.

(Strange Brigade. Platform: PC, 
PlayStation 4, Xbox One, Google 
Stadia.)

PONYVABRIGÁD
ujj a lap alatt

Kántor Mihály

Rippl-Rónai József: Lazarine papagájjal (olaj, karton, 32,5 × 48,5 cm, 1905)
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