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Képmás
Mondd, mekkora karja van

Istennek? Körülöleli a Földet, 

úgy mássza meg a hegyeket, 

nem lehet mértékbe számolni 

lépései nyomát. 

Nem mondtad, hogy

a képmás egészen más, 

hogy a te lépéseid fájdalommal kezdődnek, 

és ott is fejezel be minden 

mozdíthatót. 

Közel engeded hozzám a

félelem szagát,

többé nem teremtek

illatfelhőt belőled, körém. 

Meséltél jót, rosszat. 

Fásulást. Eső, könny.

Mosolyogtam. Nincs értelme. 

Mindketten csontszárazak voltunk 

és hazugok.

folytatás a 3. oldalon

A trianoni békeszerződés után Ma-
gyarország nem nyugodott bele az 
akkor megrajzolt, etnikai viszonyo-
kat figyelmen kívül hagyó határvo-
nalak megmásíthatatlanságába. A 
részleges revízióra először a har-
mincas évek vége felé nyílt lehető-
ség, Adolf Hitler német kancellár 
ugyanis felülbírálta az első világhá-
borút lezáró versailles-i békét, 1938 
márciusában Németország bekebe-
lezte Ausztriát, szeptember végén 
pedig létrejött a müncheni egyez-
mény – ekkor szerezte meg Né-
metország Csehország németlakta 
földjeit, a Szudéta-vidéket –, ame-
lyet a német és az olasz felek mellett 
Nagy-Britannia és Franciaország is 
szignózott, mintegy jelezve, hogy 
nem szólnak bele Kelet-Európa te-

rületi vitáiba. Ez a légkör kellő le-
hetőséget adott Magyarországnak 
is a területi jóvátételre. 

Kassát vissza, Pozsonyt vissza
1938 augusztusában a magyar kor-
mány képviselői látogatóban jártak 
Berlinben. Hitler azt próbálta elérni, 
hogy Magyarország délről támadja 
meg Csehszlovákiát, így legitimmé 
válhat egy német katonai beavat-
kozás, cserébe a tizennyolc évvel 
korábban elcsatolt Felvidék egészét 
kínálta a német kancellár. A magyar 
küldöttség elutasította a feltételeket, 
tartottak ugyanis attól, hogy köny-
nyedén európai méretű konfliktus 
lehet a támadásból, és nem szerették 
volna, ha a világ agresszorként tart-
ja számon Magyarországot, illetve 

a csehszlovák hadsereg jobb felsze-
reltsége és a kisantant sem fokozta 
a harci kedvet. Néhány héttel ezután 
kötötték meg a már említett mün-
cheni egyezményt, melyhez csatol-
tak egy nyilatkozatot is, miszerint 
Csehszlovákia köteles rendezni te-
rületi vitáit Magyarországgal, más-
különben a szerződést aláíró négy 
nagyhatalom fog dönteni ebben 
a kérdésben. A tárgyalások 1938. 
október 9. és 13. között zajlottak 
Észak-Komáromban – a lakosság 
már ekkor magyar zászlókkal és él-
jenzéssel fogadta a magyar küldött-
séget –, de ahogy az várható volt, a 
két országnak nem sikerült dűlőre 
jutni. Magyarország a teljes magyar-
lakta sáv átadását kérte, míg Cseh-
szlovákia először csak autonómiát 

biztosított volna a magyarlakta terü-
leteknek, később pedig csak a Csal-
lóköz átadására lettek volna hajlan-
dók, azonban két kérdésben kivételt 
tettek: október 11-én a honvédség 
bevonult az Ipolyságra és a Sátoral-
jaújhelytől elszakított városrészbe, 
Sátoraljaújhely gyártelepre. „Hon-
védeink virágeső és a lakosság öröm-
könnyei között vonultak Ipolyságra, 
és a sátoraljaújhelyi kisállomásra” – 
szólt az akkori híradás. A bevonuló 
honvédeket lelkesedéssel fogadták 
mindkét helyen, és zúgott a „Kassát 
vissza! Pozsonyt vissza!”. A zátony-
ra futott tárgyalások után mindkét 
ország mozgósításba kezdett, emel-
lett a négy nagyhatalmat kérték fel a 
döntés meghozatalára. Nagy-Britan-
nia és Franciaország – érdektelen-

ségre hivatkozva – kivonta magát a 
döntőbírói szerepéből, így végül két 
állam, Németország és Olaszország 
bíráskodott a kérdésben. 

Igazságtétel?
Az első bécsi döntés 1938. november 
2-án született, teljes revíziót ugyan 
nem, etnikait viszont megvalósított. 
Magyarország 12 000 négyzetkilo-
méternyi területet kapott vissza a 
Felvidékből és Kárpátaljából, 1,62 
millió lakossal, akiknek túlnyomó 
többsége, 84 százaléka volt magyar. 
(Az elvártakkal ellentétben Pozsony 
nem került vissza Magyarországhoz 
– ahogy a pozsonyi polgárság nem 
hitte, hogy 1920-ban elcsatolhatják, 
úgy azt sem hitte, hogy 1938-ban 
nem csatolják majd vissza.)

„Miénk lesz az egész Felvidék...” Leczo Bence

visszatekintő
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Mikor kinyitottam az ajtót, és ott állt le-
pusztult, rövid ujjú ingben, cigiszagúan, 
sovány, szürke arccal és azzal a megalázko-
dó tekintettel a szemében, már nem voltak 
illúzióim, hogy a mostani több lehet. Tás-
kájából egy üveg bort vett elő, megsajnál-
tam. Akár azt is kérhettem volna tőle, hogy 
ugráljon és tépje a haját, vagy nyávogjon, 
mint egy macskakölyök, láttam előre az 
egész este forgatókönyvét. Kleopátra per-
sze Heródest is visszautasította állítólag, 
nem szánta, nem is félt tőle egyáltalán.

Kiskoromban beteges gyűlölet fogott el, 
amikor kiscicákat láttam. Ölelgettem őket 
teljes erőből, a felnőttek azt hitték, sze-
retetből csinálom, miközben kinyomtam 
belőlük a szuszt. Néha dobálni is mertem 
egyet-egyet, hogy „essenek talpra”, egy 
méter magasból a földhöz vágva oldaluk-
kal csapódtak a fűbe.

Kelenföldnél felszállt egy nő, velem 
szemben ült le. Fekete csipkeharisnyás lá-
bait átvetette egymáson, szoknyája piros 
volt, blúza pedig szintén fekete. Négyszög 
alakú fülbevalója faragott fából készült, 
pirosra festve. A haja rövid, dús, sötétbar-

na volt, fényes a hajlakktól, tökéletesen 
állt. Gömbölyű, narancssárga, műanyag 
dobozt nyitott ki, egész alma volt benne 
cikkekre vágva. Egy szeletet a hüvelyk- 
és mutatóujja közé fogott, aztán aprókat 
harapva, eltartott kisujjal elrágcsálta. 
Könyvet vett elő, meg egy bontott zacskó-
ból háztartási kekszet. Épp valami fontos 
dolgon töprengtem, mi legyen a férfiakkal 
vagy ilyesmi, amin egy velem egykorú lány 
gondolkodik. Zavart ez a körülményeske-
dő ropogtatás.

Csak fél üveggel ittunk meg, mielőtt 
magához húzott, de addig legalább rólam 
beszélgettünk. Hízelgett, dicsért, ahogy 
szokott, üzletnek tekintettem, jár nekem 
a későbbiekért. Tulajdonképpen ezért hív-
tam át, hogy egy időre körülöttem forogjon 
a világ.

Egy kisfiú végigdübörgött az ülések kö-
zötti folyosón. A csipkeharisnyás nő fel-
nézett az Olaszország, szeretlek! című re-
mekből, és megvetően végigmért. Aztán to-
vább olvasott a kekszet majszolva. Szólhat-
tam volna, hogy a háztartási keksz tele van 
cukorral, ráadásul finomlisztből készült, 

ezzel nem fog menni a diéta, fél órán be-
lül felszívódik és háromszor ilyen éhes lesz, 
mire hazaér, pedig már most is elmúlt hét 
óra. De jólesett a tudat, hogy semmi közöm 
az egészhez, nem az én felelősségem, ha 
meghízik. Látszott, az a fajta nő, aki a há-
zasságig szüzességet fogad, természetesen 
nagylelkűségből minden mást kézzel-száj-
jal elvégez ugyan, a partner valahogy mégis 
kielégítetlenül marad. Jó esetben a sarkára 
áll, letépve róla a ruhát, helyrerakja a nőt, 
hogy aztán erőszaktevőként jelentsék fel. 
Rossz esetben feleségül veszi, tönkretéve 
saját életét. Vagy mindkettőt elkerülve ott-
hagyja, kivert kutya módjára keres valakit, 
aki megsajnálja. Aki ugyanúgy ki van éhez-
ve a tömjénezésre, mint a férfi a szeretke-
zésre. Elfogott az undor. Miattad jön min-
denki hozzám, üzentem a tekintetemmel, 
de már nem nézett fel.

Szerencsére hamar elélvezett. Ami meg-
lepett, hogy közben én is. Átölelt, lehunyt 
szemmel gondolkodtam, ráérek csak fél 
óra múlva hazaküldeni.

Tatabányánál megálltunk. Tisztelt uta-
saink, a vonat előreláthatólag késéssel 

indul, az okozott kellemetlenségekért szí-
ves elnézésüket kérjük, köszönjük. Fél óra 
múlva a nő fojtott hangon telefonálni kez-
dett, mintha titkolnivalója lenne. Tisztán 
hallatszott a másik fél is, nem mondtak 
semmi érdekeset.

 Lassan indulnod kell, szóltam rá, nehogy 
elaludjon. A fiúügyeimről kérdezett, ezzel 
nyert még fél órát, miközben az arca egyre 
sápadtabb, a szeme egyre szomorúbb lett, 
mégis, mit hittél, kérdeztem. Aztán hirte-
len felült. Koptasd le a szeretőidet, jó? Mert 
nemsokára jövök, és feleségül veszlek, ad-
digra már ne legyenek. Megijedtem, nem 
viccelt. Tényleg menj haza, kértem. Nem 
értettem, mi történik, ennek semmi értel-
me, nyilván valaki teljesen kikészítette.

Mögöttem egy lány élesen felviho-
gott, aztán fotókat kezdett kielemez-
ni orrhangon a barátnőjével. A kisfiú 
újra végigrohant a vonaton, vigyor-
gó szájából hiányoztak elöl a tejfogak. 
Valahol egy csecsemő sírt fel, én is sírtam 
volna vele. Hogy megnyugodjak, elkép-
zeltem, amint a nőt megragadja a telefon-
ba beszélő férfi, hátulról az ágyra nyomja 
a fejét, letépi a szoknyát, kettészakítja a 
harisnyát, aztán alulról belemélyeszti a 
konyhakést és megforgatja. Valamikor 
láttam egy filmet, amelyben a főszereplő 
lány kis horgokkal kínozta magát: a rájuk 
kötött madzagoknál fogva egyesével húzta 
ki őket a hüvelyéből, erről jutott ez eszem-
be. Néztem a nő precízen kettéválasztott 
haját, zavart.

Egyszer egy kölyök folyton odajött hoz-
zám a kínzás ellenére is, „fostos” lett tőle, 
hiába próbáltak figyelmeztetni a felnőttek, 
hogy a kismacskáknak nem tesz jót az ölel-
getés. Ez is hamar elpusztult.

Valakinek csörgött a telefonja pár ülés-
sel arrébb, a nőé is rezegni kezdett, megint 
ugyanaz a férfihang szólt bele. Azt mond-
ta, érte jött. A nő kabátot vett és leszállt. 
Megnyugodtam, most már nem zavart, 
hogy egy órája állunk. Zárlatos lett a ve-
zeték Tatabánya és Komárom között. Kint 
hullt a hó.

Végre taxit hívott és elment. Másnap 
telefonált, minden rendben van, jól va-
gyok-e. Aggódott, hogy ugye nem bántott.

Mikor becsuktam az ajtót mögötte, első 
utam a fürdőszobába vitt. Zuhanyozás 
közben arra gondoltam, egyszer én is olyan 
leszek, mint Kleopátra. Mikor végre nem 
lesznek feministák, akik miatt együttérzek 
a férfiakkal.
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Ha már a Nőről beszélünk, akkor 
egy princípium fogalmát kell körül-
járnunk, vagy adott esetben egyetlen 
személy női kvalitásait. Igen, a nő 
férfiszemmel – értem a feladatot. A 
megközelítés lehetőségeiből pedig 
az előbbit választom, a férfiszemmel 
vizsgált női egzisztenciát, az örök 
talányt és az örök létezés misztikus 
zálogát.

Vagy jó húsz éve történt, amikor 
Orbán János Dénes, az akkori Elő-
retolt Helyőrség főszerkesztője kita-
lálta, vegyük rá kedves mesterünket 
és mentorunkat, a néhai jó Mózes 
Attilát, hogy írjon egy esszét a piná-
ról. Volt ebben az ötletben polgár-
pukkasztó szándék, az eszmei-esz-
tétikai közösségvállalás felmutatása, 

tinédzser vagányság, miegymás… 
Mózes Attila kötélnek állt, és meg-
született az esszé. Huszonévesek 
voltunk, lázadók és világmegváltók, 
egyfajta hadicselekmény volt vagy 
győzelem, hogy annak idején meg-
jelent ez az írás. Most, húsz év után,  
újraolvasva egykori mesterünk és 
barátunk gondolatait, pironkodva 
merülök alá e gondolatkör szövevé-
nyeibe. Lássuk csak, miről is szól ez 
az írás: egy kedvesen vicces captatio 
benevolentiaével kezdődik, melyben 
a szerző szabadkozik, hogy a címbéli 
kifejezést magától soha le nem írta 
volna, és mindezt csupán a főszer-
kesztői kényszer hatása alatt teszi, 
majd nagyon humorosan körüljárja 
írása tárgyát, s miután az írói lele-

mény elménckedésein szétröhögjük 
az agyunkat, hirtelen komoly pasz-
szusokkal találkozunk. Például ez-
zel: „képzeljenek el egy lábanincs 
női nemi szervet, amint miniben 
és bugyi nélkül jön, csak jön szem-
be velünk az utcán. Olyan lenne ez, 
mint valós világunk helyett ama 
nemrégiben fölfedezett »fekete 
lyuk« valahol a világegyetemben. 
Híveim (v=m), bele mernénk-e óva-
kodni, nem tudván, mi is lehet ben-
ne, vagy mi van a hátsó kijáratnál? 
És képzeljük el, hogyan – mire! – 
ülne le betegágyunk szélén s mivel 
simogatná meg láztól gyöngyöző 
boltozatos homlokunk, amely mö-
gül ilyen szamárságok ötlenek elő?” 
Az írás további részében a Mózesre 

jellemző vagánysággal megy tovább 
az értekezés, majd maga is belátja a 
téma parttalanságát (vagy épp eny-
nyi betűt kért tőle a főszerkesztő), 
és végét szakítja az írásnak. Szóval 
összességében egy kérdésfelvetés, 
egy reális válaszokban nem is re-
ménykedő disputa, ami arra viszont 
jó, hogy ébren tartsa bennünk a kér-
dést: ki a nő? Vagy mi?

És épp ezért hivatkozom erre 
az írásra, eltelt közben húsz év, 
eszembe jutott, és most mintegy 
tükörként visszakereshetem ben-
ne, hogyan változott a nőképem 
azóta. Mert nyilván változott. Azt 
viszont tudom, hogy ha ma én kap-
nám ezt a felkérést, magam is épp 
egy ehhez hasonló szöveget írnék 

szívem szerint. Csak azért, mert a 
kérdésre nincs válasz. Csak sejtések 
vannak, ahogy maga a nő, a nőiség 
is sejtelem. S hogy azóta mi válto-
zott? Semmi. Ugyanazt gondoljuk 
Mózes Attilával, s az ő írásában is 
ez a bölcsesség rejtőzik, hogy erről 
a témáról van a legtöbb mondani-
valónk, és ezt tudjuk a legkevésbé 
elmondani. 

Valami azért mégis változott: lát-
tam azóta általam nagyon szeretett 
nőket megöregedni, meghalni, tönk-
remenni, elhízni, gonosszá válni, 
láttam átalakulni őket, lányból asz-
szonnyá, anyává, nagyanyává… 

S ha őszintén kell beszélnem a té-
máról, tudom, egy utam van: hogy 
néma maradok.

szerkesztőségi terepasztal
NŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖRBEN Farkas Wellmann Endre

tárca
DÖGÖK Izer Janka

Ember embernek... (akril, olaj, vászon, 125 × 198 cm, 2010)
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visszatekintő
A döntés nyomán az anyaországi és 
felvidéki magyarság örömmámor-
ban úszott, az igazságtételek soroza-
tának első állomásaként tekintettek 
a szerződésre. Nyolcvanötezer szlo-
vák került a magyar oldalra és hat-
vanhétezer magyar maradt a szlovák 
oldalon. 

„Sokáig vártunk erre a napra. 
Megérte”
1938. november 5-én délelőtt tíz 
órakor megszólalt Magyarország 
összes harangja, ekkor lépett elő-
ször magyar honvéd a bécsi döntés 
értelmében visszaadott területekre. 
A katonákat sírva ölelték a felvidéki 
magyarok, virágszirmokat szórtak 
eléjük, a bevonulók pedig néhány 
helyen anyaországi kenyeret osztot-
tak a lakosságnak. November 6-án 
Horthy Miklós fehér lovon bevo-
nult Komáromba. „Hozom hazatérő 
testvéreinknek az egész magyarság 
szeretetét” – mondta a kormányzó a 
Klapka György téren. November 11-
én végül Kassa fogadta Horthyt, il-
letve szemtanúk elmondásai alapján 
ellátogatott a jóval keletebbre eső 
Borsiba is, ahol járt II. Rákóczi Fe-
renc szülőkastélyában. „Virágeső és 
zászlók tízezrei fogadták a honvéde-
ket” – jelentették Kassáról. Jellem-
zően ekkor kerültek elő a padlásról 
és a pincéből a húsz évig rejtegetett 
magyar zászlók. Kassán műsorra 
tűzték a Bánk bánt. A kivonuló cse-
hek amit tudtak, vittek, kifosztott 
kórházak, iskolák várták a honvéde-
ket. A népnyelv szerint a „mindent 
visszá”-ból „mindent visznek” lett. 

Az új élet kezdete
A régi határokat az első egy hónap-
ban lezárták, az intézkedést káros 
elemek kiszűrésével és eltávolításá-
val indokolták. Azonban a visszacsa-
tolás utáni napokban az anyaországi 
politikusok és családjaik közül néhá-
nyan felvásárlást rendeztek a cseh 
ipari termékek között, így jó néhány 
polcot és üzletet kiürítettek az ol-
csóbb és jobb minőségű áruért. 

Csehszlovákia ugyan iparilag fej-
lettebb volt Magyarországnál (a 
húsz évvel korábban meghúzott ha-
tárok miatt), azonban a magyarlak-
ta régiók – ahogyan manapság is – 
meglehetősen elmaradottak voltak. 
Ez annak köszönhető, hogy egyetlen 
beruházást, gyárat sem telepítettek 
ide a csehszlovákok, az 1938 utáni 

iparosítási terveket pedig a háború 
borította fel, így ez a régió aligha 
tudott fejlődni ekkor. A főként me-
zőgazdaságból élő felvidékieket hát-
rányosan érintették az erősebb ma-
gyarországi piac alacsonyabb árai is: 
a magyarlakta régió volt Csehszlo-
vákia éléskamrája. Sok csallóközi 
elvesztette pozsonyi munkahelyét, 
így új állás után kellett néznie. Lévá-
ból és Kassából határváros lett, erre 
az időszakra elvesztették kulturális 
központ jellegüket. Ezeket az átme-
neti nehézségeket azonban felülírta 
az öröm, hogy a Felvidék egy része 
újra Magyarországhoz tartozik. 

Az „anyások uralma”
A Trianon utáni Csehszlovákiában 
nem lehetett közigazgatási dolgozó 
az, aki magyar volt. 1938-ban ren-
geteg ilyen pozíció üresedett meg, 
mindemellett pedig meg kellett kez-
deni a közigazgatás felosztását, új-
jászervezését. Ekkor élesedett ki az 
első ilyen konfliktus: míg a felvidéki 
Egyesült Magyar Párt saját embereit 
szerette volna ezekbe a pozíciókba 
helyezni, addig a magyar kormány-
zat részéről az volt a cél, hogy köz-
igazgatásban jártas, az ország tör-
vényeit ismerő vezetők kerüljenek a 
visszakapott magyar vidékekre. Nyílt 
titok volt, hogy a felvidéki magyaro-
kat kommunistagyanús elemeknek 
tartották, hiszen Csehszlovákiában 
legálisan működött a kommunista 
párt, és minden harmadik magyar 
rájuk szavazott. Az anyaországból 
„kiutalt” tisztviselőket kezdték el 
anyásoknak becézni, és habár nem 
váltak közutálat tárgyává, a helyiek 
gyakran éreztették, mit gondolnak 
a külső irányításról. Azonban a sze-
mélyes visszaemlékezések jóval rosz-
szabb színben tüntetik fel az anyáso-
kat, és a felvidéki magyarok szerint 
többen is voltak, mint a hivatalos 
adatok szerint. Zavaró volt még a 
lassabb bürokrácia – ez nem megle-
pő, hiszen egy újonnan visszacsatolt 
országrész adminisztrációja nem 
volt bevett gyakorlat, így a legtöbb 
esetben felsőbb jóváhagyásra vártak 
a hivatalok. Az is zavarta őket, hogy 
az elöljárókat – akik a nagyobb váro-
sok esetében szinte mindig az anya-
országból érkeztek – nagyságos, 
méltóságos és hasonló megszólítás-
sal kell illetni. Az itteni sajtó kampá-
nyolt is a kommunikáció demokrati-
kusabbá tételéért. 

A feszültség fő forrása az eltérő 
szocializáció volt. Csehszlovákia a 
megszállás ellenére lazább kisebb-
ségi törvényeket alkotott, a lakossági 
közleményeket például az állam-
nyelv mellett magyarul is kifüggesz-
tették – ez a mai Szlovákiában el-
képzelhetetlen –, míg Magyarország 
erősen autokrata, hierarchikus be-
rendezkedésű volt. 

Akik maradtak
– akivel maradtak 
Mint említettük, hatvanhétezer ma-
gyar maradt csehszlovák, később 
pedig szlovák fennhatóság alatt. 
Gróf Esterházy János 1935 óta volt 
parlamenti képviselő Csehszlová-
kiában, és azonnal önrendelkezési 
jogot, autonómiát követelt. Decem-
berben a demokratikusabb Masaryk 
lemondott, helyét pedig a magyar 
képviselők segédletével Edvard Be-
neš vette át (róla kapták nevüket a 
magyarok kollektív bűnösségét ké-
sőbb törvényi hatályba emelő Be-
neš-dekrétumok), aki minisztersé-
get ajánlott neki, azonban Esterházy 
közölte, hogy csak akkor vállalja, ha 
megoldódik a felvidéki magyarok 

ügye. A bécsi döntés után a felvidéki 
parlamenti képviselők egyenes utat 
kaptak a magyarországi felsőházba, 
azonban Esterházy volt az egyetlen, 
aki visszautasította a lehetőséget, 
és egyedüli magyar képviselőként 
beült a szlovák parlamentbe, pedig 
a bársonyszék mellett tárca nélkü-
li miniszteri poszt várományosa is 
volt. Igyekezett megszervezni a szlo-
vákiai magyarság kulturális életét, 
illetve megalapította a Szlovenszkói 
Magyar Pártot. Ahogyan Horthytól 
a Magyarországra került szlovákok 
jogainak szavatolását, úgy Tisótól 
a Szlovákiában maradt magyarok 
jogainak betartását kérte. Nyíltan 
támadta a totalitarizmusba süly-
lyedő Szlovákiát, a személyi kultusz 
kiépítését, illetve ő volt az egyetlen, 
aki 1942. május 15-én nem szavazta 
meg a zsidók deportálásáról szóló 
törvényt. 1944-ben börtönre ítélték 
Szlovákiában, majd Budapesten a 
nyilasok letartóztatták, mert nem 
akarta szlovákiai pártját nyilaspárttá 
alakítani. A háború után kérte Cseh-
szlovákiától, hogy vessen véget a ma-
gyarellenességnek, ám a tárgyalásra 
érkező Esterházyt letartóztatták. 
1947-ben Moszkvában tíz év kény-
szermunkatáborra ítélték, eközben 
Prágában kötél általi halálra. A tüdő-
beteg Esterházyt 1949-ben adták ki 
a csehszlovák hatóságoknak, néhány 
családtagja pedig kegyelmi kérvényt 
adott be ügyében. Ekkor a csehszlo-
vák államelnök, Klement Gottwald 
kegyelemből életfogytiglanra mó-

dosította az ítéletet. Az 1955-ös ál-
talános amnesztia idején a büntetést 
huszonöt év börtönre módosították, 
ám ennek leteltét a gróf nem érhette 
meg: 1957. március 8-án halt meg 
a mírovi börtönben. Szlovákiában 
máig háborús bűnösnek számít, en-
nek ellenére boldoggá avatási pere 
idén március 25-én megkezdődött. 

A kisebb-nagyobb elégedetlen-
kedések ellenére nem mondhatjuk, 
hogy a visszacsatolás negatív hatá-
sokkal járt volna. A lakosság nem 
akart újra Csehszlovákiához tartoz-
ni. Az öröm nem tartott sokáig: a 
háború után visszaállították a bécsi 
döntés előtti állapotokat, a magyar-
ság szempontjából sötét idők követ-
keztek: 1945-ben kiadták a kassai 
kormányprogramot, amely deklarál-
ta a magyarok kollektív bűnösségét. 
Az anyásokat azonnal kiutasították 
az országból, a magyar hivatalnoko-
kat elbocsátották. Az augusztus 2-án 
kiadott 33. Beneš-dekrétum meg-
fosztotta a magyarokat állampolgár-
ságuktól, betiltották a magyar nyelv 
használatát a közéletben, kizárták a 
magyar hallgatókat az egyetemek-
ről, feloszlatták a magyar kulturális 
szervezeteket, és szisztematikusan 
irányították a magyarok földjeinek 
elkobzását, ahova cseheket vagy 
szlovákokat telepítettek be. Úgy is 
mondhatnánk, az első bécsi döntés 
és az azt követő rövid időszak léleg-
zetvételnyi szünet volt a felvidéki 
magyarok számára is tragikus hu-
szadik század forgatagában. 

folytatás a 1. oldalról

Kassára bevonuló honvédek, háttérben a Szent Erzsébet-székesegyház Forrás: Fortepan / Adományozó: Buzinkay Géza

Csikós Szilvia (1964) költő, televíziós szerkesztő
Farkas Wellmann Endre (1975) József Attila-díjas költő,
író, szerkesztő 
Gál Vilmos (1972) író, történész
Ilyés Krisztinka (1999) író, költő 
Izer Janka (1996) író, költő 
Juhász Kristóf (1982) író, költő, újságíró, előadóművész 
Kántor Mihály (1974) szakíró 
Kurcz Ádám István (1982) irodalomtörténész, nyelvész, 
történész
Leczo Bence (1996) író 
Mészáros Dorka (1992) író 
Szauer Ágoston (1963) költő 

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Rom (akril, olaj, vászon, 140 × 190 cm, 2005–2006)
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Kihalt az iskola. Van kulcsa a hát-
só kapuhoz, nem veszik el az ellen- 
őrzőjét, így az osztályfőnök nem 
cseszegeti, amiért késik. Nem min-
dig, csak általában. Előfordul, ha 
az ember három gyereket rak le há-
rom különböző helyen. A húgát az 
oviban, soha nem akar maradni, a 
nyakába csimpaszkodik, kitalálja, 
hogy nem a rózsaszín zokni van 
rajta, hanem a lila, és torkaszakad-
tából bömböl. Az ikrek közül csak 
az egyik kemény dió, őt viszi előbb, 
közben magyarázza, miért fontos 
az iskola. Ne pofázzon vissza a ta-
nároknak, üljön nyugton és egye 
meg az ebédet. A másikkal köny-
nyebb és hosszabb. Kell egy parko-
lóhely, kiszáll, kiszedi a széket, ösz-
szerakja, meg az öccsét is, aki nem 
szól hozzá, haragszik rá, amiért 
otthagyja. Kifelé dugó van, a gimi-
nél is kell egy hely, ahol ingyenes a 
parkolás.

Az első óra irodalom. Fasza. Mi 
lenne, ha ma kihagyná? Elhozhat-
ná a húgát az oviból, az öccsét a 
gyogyóból, elmennének fagyizni 
meg a játszótérre. Úgyis ő felel. A 
kötelezőből. A címe sem jut eszé-
be, de mindegy is, garantált egyes. 
Nem direkt nem olvasta el, a ta-
nárt utálta. Vagyis először a tanár 
úr utálta őt, és ez ragadós. Amikor 
lelkiismeretesen tanul és magától 
írja meg a témazárót, akkor pus-
kázással gyanúsítja, amikor meg 
jelentkezik, akkor biztosan tervez 
valamit. Nem megbukni, azt ter-
vezi. A többiek szerint azért szállt 
rá a magyartanár, mert tehetséges 
focista. Mintha az, hogy a labdarú-
gásban ügyes, egyszerre hülyévé is 
tenné. Másfél éve nem volt pályán, 
tönkrement mindkét térde. Azért 
csak nyelje a focis poénokat, diák, 
arra van, hogy bírja. 

Körbenéz a betonnal bélelt belső 
udvaron. A galambok nem lármáz-
nak, egy csomóban gubbasztanak 
a tetőn. Ha nem akar igazolatlant, 
be kell mennie. És felelhet. Bezzeg 
amikor az Isti késik, az nem baj, a 
tanárok észre sem veszik. Mintha 
láthatatlan lenne, bejön, mormog 
valami köszönésfélét és elsunnyog 

a helyére. Leül, előveszi a felszere-
lését, neki mindig van, őt az összes 
tantárgy érdekli, nem is normális, 
repül az első galacsin. Akkor jár a 
taps, ha a fejét találják el. Talán rá-
szolgált. Isti később jött az osztály-
ba, nem nyitott feléjük, és amikor 
kikezdték a fiúk, az egyiküket a tör-
ténelemenciklopédiával vágta fej-
be, a másikra pedig ráborított egy 
padot. Azóta rühelli egy emberként 
az egész osztály, de csak egyikük 
céloz tökéletesen.

Isti ma nem késett, a biciklije a 
tárolóban. Baszki. Fel kéne mennie, 
hogy a magyartanár kikérdezhesse 
tőle a leckét. A stréber csajok per-
sze súgnak, de ez sosem segít. Ha 
rájuk néz,  kipirult arcukra, csillogó 
szemükre, fejlődő mellükre, akkor 
semmi másra nem tud gondolni, 
csak arra, hogy egyszerre dugja a 
kettőt. Amikor a végvári költészet-
ből szenvedett, fel is állt neki. Úgy-
hogy inkább feléjük se pillant, hadd 
higgye a tanár, hogy ő ilyen becsü-
letes gyerek. 

A kurva életbe, túl nagy a csend. 
Lehet, hogy ünnepély van és az 
egész iskolát kirendelték koszorúz-
ni? Vagy sorfalat állni? A legjobb 
lesz, ha az osztályban megvárja 
őket. Felelni ugyan nem fog, csak 
az osztályfőnökét hallgathatja, 
hogy már megint nem figyelt, mi 
lesz így belőle? Semmi. Legyen túl 
ezen a napon. Egy hétnél tovább so-
sem lát, örül, ha a vasárnap reggel 
életben találja. 

Még simán visszafordulhat, 
felveheti a húgát, elmehetnek a 
játszótérre, különben is kapar a 
torka… De ő tényleg becsületes 
gyerek, nem hazudik. Nagyot. Be-
löki az ajtót, csak a portás ne jár-
jon erre, képes ordítani vele egy 
sort, mert más öröme nincs. Ha 
ép bőrrel feljut a terembe, egész 
jó lehet a nap. A folyosón, szem-
ben vele nem a portást látja, ha-
nem Istit. Akkor mégsem ő késik 
egyedül. Király. Köszönni kéne, ő 
nem bunkó, nem annak nevelték, 
nyitja a száját. Sikító puska, vörös 
csíkok, fagyi és sötétség. Halott az 
iskola.

TIZENHÉT PERCCEL MÚLT NYOLC Mészáros Dorka

Tortura humana (akril, olaj, vászon, 175 × 200 cm, 2018)

A kormányra hasal, minden ener-
giáját a lábára összpontosítja. Gyű-
löl biciklizni. A kisváros kockahá-
zai remegnek az éjszakában, rövid 
vakkantások borzolják a csendet, 
ha van is más hangja a piszkosfe-
kete világnak, beleveszik a kerekek 
surrogásába.

Kaptató, a pedál akad, keserves 
ritmusra gördül. Kiköpi a tüdejét. 
Az utcai lámpák sorra kialszanak, 
amint melléjük ér, mintha a lelke 
oltaná ki őket. Eljátszik a gondolat-
tal, hogy boszorkány, természetfe-
letti ereje van, minden fényt magába 
szippant, már ragyog, ahogy teker a 

poros, álomszagú ég alatt. Törede-
zett mosoly.

A rendezett udvarok elmaradoz-
nak mellőle, a település neve át-
húzva, kegyetlen, vörös csík, seb-
zés, kiér az országútra. Mindjárt 
ott. Lejtő, abbahagyja a pedálozást, 
szusszan, lehunyja a szemét, vissza- 
zuhan abba a láthatatlan állapotba, 
amiben elindult. Hegyet képzel és 
vízesést, tajtékzik, zúg, elrugasz-
kodás, tehetetlen becsapódás. A 
víztömeg dübörgését vörös és na-
rancssárga kiáltások gyűrik maguk 
alá, őrjítő düh, lankás hegye misz-
likbe szaggatva, sejteket habzsoló 
fájdalom. 

Azt hitte, sőt szent meggyőződése 
volt, hogy az ő házassága nem mehet 
tönkre. Tizenöt év az tizenöt év, bár-
honnan is nézi. Ennyi idő után nem 
lép félre senki, egymáshoz idomul-
nak, ha más nem, a megszokás ra-
gasztja össze a hétköznapokat. Elcsí-
pett beszélgetések, asztalon felejtett, 
feloldott telefon, tárgyalás szomba-
ton is, elhúzódó üzleti utak, beteg 
rokon, hazugságkánaán. Mert új. 
Másik. Izgalmas, gyengéd, kihívás, 
még. Játékszex, szexjáték, hónapok 
óta tartó mellékzönge.

Emelkedő, megint, utolsó erőfe-
szítés, a bicikli lassul, akár a szere-
lem, izzadsága patakokban csorog. 
A domb tetejéről látni a szőlősker-
teket magukra húzó hétvégi háza-
kat. Innen egyenes. Repül a bicikli, 
a küllők közt kavicsok pattognak, 
már nem is éri a földet, szentjános-
bogarak cikáznak körülötte, utánuk 
sötét árnyak, denevérostrom. A gyér 
közvilágítás elcseppen egy túlnyúj-
tott vonyításban, a vadul burjánzó 
gazrengeteget itatja. 

Nem engedi, ő több egy ellaposo-
dásnál, a büszkeség tüzeli, előre a 
sötétben, a gyerekei jutnak eszébe, a 
vágások a hasán, dupla császár. Idil-
li nyaralások, tökéletes fotók, beállí-
tott élet. Hangulatos kerti partikon 

elhatalmasodó feszengés, egymást 
ölő emlékek, hideg napok, hetek, 
hónapok, évek, borzongás a takaró 
alatt. Férjnek élő feleség, látszatcsa-
lád, vakítóan fehér ruhák, élére va-
salt nadrágok, ugyanolyan vacsorák 
között semmivé morzsolódó akarat, 
érintésnélküliség. Hús-vér betörő 
tölti ki a repedéseket, törődik, kér-
dez, reggelit készít, kielégít. Mara-
déktalan.

Negyedik ház jobbra. A kocsi a 
szomszéd felhajtóján, cseresznye-
fák babusgatják, mintha ott sem 
lenne. Leugrik a bicikliről, hagyja 
eldőlni, csaláncsípés, beledörgölő-
zik, jóleső egyensúly, kívül is fáj. 
Előkert, kedves lugas, mindinkább 
hosszabbnak tetszik, egyik láb a 
másik után, remeg, ólomsúly. Lila 
és kék harántcsíkok futnak át a 
horizonton, megriadva rebbennek 
szét előlük a csillagok. Hőzöngő zá-
por, nem éri el, boltívet alkot a feje 
fölött. Az ajtó előtt egy perc, végte-
len sok, enged a kilincs. Most vagy 
soha, nagy levegő, tizenöt év távozik 
az orrán át.

Benyit, felkattintja a villanyt. A 
hirtelen fény késszúrásaitól hunyo-
rogni kezd, kényszeríti magát, hogy 
szokjon hozzá. Az ágy középen, a 
paplan mocorog, nyújtózik, göm-
bölyödik. Ismeretlen illat, férfipar-
füm, zavarba ejtően vonzó. Az ágy 
végébe huppan, ajkán újra a dara-
bokból építkező mosoly, a téboly 
tartja egyben. 

– Csatlakozhatok? – rántja le ró-
luk a takarót.

Értetlen tekintet, rémületcsíra, a 
férfi az ágynemű után kap, kicsúszik 
az ujjai közül, alatta teljesen csupasz. 
Teljesen idegen. Az új, a másik. Vib-
rál a szoba. Szíve a torkában, arca 
szobormerev, tekintete a nőre ván-
szorog, megakadt pillanat. Farkas- 
szem önmagával, megkettőződött 
szuszogás, bántja a fület. Hisztérikus 
sikolya visszhangzik a fejében.X generáció (akril, olaj, vászon, 165 × 200, 2012)

MELLÉKZÖNGE
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Szerep (akril, olaj, vászon, 70 × 100 cm, 2010)

Juhász Kristóf

Házépítők
Lakótelepek tömegsírjaiból

nagyvárosok gyehennájából

Mammon, Moloch, Ahrimán poklából

zászlók és jelszavak nélkül

halkan, büszkén vonulnak ki.

Isten látja őket, ők látják Istent.

Ilyenkor minek kiabálni.

Aztán zúgatják a betonkeverőt

öntik a sittet, cserélik a csempét

zsebükbe dugott jegygyűrűvel

pakolják a téglát, költik a kölcsönt

legalább karácsonyra lakható.

Majd tavaszig esznek bogarat.

Kétszemélyes honfoglalás.

Aztán csönd a hajlék dísze

a teremtett a teremtést figyeli

folytatja szóval, tudattal, tettel

jászlat ácsol, trónt és feszületet

és nem különbözik közben a tájtól.

Angyalok, szentek, régi királyok.

Élők, holtak, nyikorgó kapuk.

Akik élnek, énekelnek

akik teremtett lélekkel bírnak

akik átlátnak a világ sötétjén

elhagyják a nagyvárosokat

utánuk mennek a dús földekre

a pokol kiürül, s megtelik újra

a verítékes, sűrűn barázdált éden.

2019. ősz, Szent Kozma és Szent Domján.

Meghívás
Felmérjük most a nagyszobát.

Egy csipkén zöld varródoboz,

fülledt lég, kávégőzt hoz át,

könyvek, sok német és orosz.

Egy képen hárfázó leány.

Gobelint utánzó szűk szövet.

Bonbont kínál egy porcelán,

és látni barna szörpöket.

A néni. Kontya van neki,

az ókulája jó erős.

Mosollyal sem feledteti,

hogy nincs itt semmi ismerős.

Krimi
A körben álló bútorok

tanúk és hűen cinkosok.

A hallgatásuk mély, konok,

kontúrjuk néha imbolyog,

lakkjukban árnyak, ujjnyomok.

Zsanérjuk régen nem forog. 

Öblükben vállfák, fémhorog,

s egy ismeretlen, gyűrt dolog.

Fizika
Már egy pohár víz más közeg,

a fény, idő másképp rohan.

Bár van pár képlet, jó öreg,

titok marad még biztosan.

Háromdimenziós keret –

csak ennyit enged jó Urunk.

Egy konstans, szorzó még lehet,

anélkül semmit nem tudunk.

Axiómák
gúzsba kötött fantázia
kötelező beszédhiba
üvegfalú titokszoba

vén tükör – törött, vakotás
agyontapsolt, kínos blamázs
amit szégyellsz, akarja más

hűtlen, bájtalan kiskutya
rozsdamarta aranyóra
részeges szomorúfűzfa

barátságos elárulás
kurta életet akarás
élvvel – pocsolyavíz-ivás

elhúzás a jóvilágból:
egészségest beteg ápol, s
mindig tíz marad a százból

üres frigó élvezete
szürke semmik dicsérete
hét rovátka háromdébe’

az egy énben tömegszállás
sivatagban nyárfa-vágás
mély gödörbe’ veremásás

botlós lépésekre vágyás
meddő földbe bő magszórás
nincsek közül bölcs választás

bűnért dics meg kitüntetés
torz eszmének éljenezés
lefokozós kinevezés

repülővel kutyagolás
nyár derekán kabátlopás
vasbakancsba’ csárdás-ropás

verébhiány villanydróton
zárva tábla nyitott bolton
mély sóhajtás fönn a Holdon

– mit mondjak még, hogy elhiggyem,
a világba’ rendben minden –

Szerep 2 (akril, olaj, vászon, 70 × 100 cm, 2010)

Szauer Ágoston

Csikós Szilvia
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történelem

Harry Hill Bandholtz tábornok 
(1864–1925) az USA európai hadse-
regének tábori csendőrségéért felelt 
az első világháború alatt. A harcok 
végeztével Párizsba vezényelték, 
ugyanis nyelvismerete, illetve el-
lenséges országok megszállásában, 
valamint a háborús helyzetek utáni 
rendezkedésben szerzett tapaszta-
lata miatt (hosszú éveket töltött a 
Fülöp-szigeteken, az amerikai kor-
mányzó katonai és rendészeti ta-
nácsadójaként) felettesei úgy gon-
dolták, hogy katonadiplomataként 
komoly szerepet kaphat az európai 
helyzet rendezésében.

1919 augusztusában aztán elér-
kezett az idő, a tábornoknak ott 
kellett hagynia pompázatos lak-
osztályát az elegáns Crillon Hotel-
ben, mert parancsot kapott, hogy 
azonnal induljon Budapestre, ahol 
a párizsi békekonferencia nagyha-
talmait képviselő négyfős táborno-
ki misszió tagjaként kell fellépnie a 
román hadsereggel szemben.

De hogy kerülnek ide a románok?
Az erdélyi román hadsereg 1919. 

augusztus 3-án reggel elérte Bu-
dapest határát Kispesttől délre. 
 Gheorghe Mărdărescu tábornok 
parancsnoksága alatt 119 zászlóalj, 
98 üteg, 60 lovasszázad érkezett 
ekkor a főváros térségébe, azok 
után, hogy az antant határozott 
utasítására a Tisza vonalát kellett 

volna tartaniuk, miután a nyár 
végén szétverték a magyarországi 
Tanácsköztársaság bolsevik egy-
ségeit. A románok azonban fittyet 
hánytak szövetségeseik utasítására 
(a katonai főparancsnok azt hazud-
ta, hogy a Bukarestnek címzett uta-
sításról nem értesítette őket a ro-
mán kormány), és augusztus 4-én 
megkezdték Budapest megszállá-
sát, majd a Dunántúlra is átkeltek, 
és a Dunaföldvár–Székesfehérvár–
Veszprém–Bábolna vonalig katonai 
ellenőrzés alá vonták hazánk jelen-
tős részét.

A román előrenyomulásról, va-
lamint az általuk megkezdett rek-
virálásokról Párizs már augusztus 
4-én értesült, a következő napon 
pedig úgy határoztak a nagyhatal-
mak, hogy szövetségközi tábornoki 
bizottságot küldenek Budapestre. 
Ennek feladata az volt, hogy elle-
nőrizze a Magyarországgal 1918 no-
vemberében kötött fegyverszüneti 
szerződés betartását, valamint, 
hogy megakadályozza a román 
túlkapásokat a megszállt terüle-
teken. A bizottságban Bandholtz 
mellett Nagy-Britanniát Reginald 
St. George Gorton, Franciaországot 
Gustave Graziani, Olaszországot 
pedig Ernesto Mombelli tábornok 
képviselte.

Bandholtz tábornok ideérkezését 
követően (augusztus 11.) napokon 

belül rádöbbent a rengeteg feltárt 
atrocitást látva, hogy a román had-
sereg minden gátlás nélkül Ma-
gyarország kirablására és tönkre-
tételére törekszik. A négy tábornok 
közül ő volt az, aki a legkeményeb-
ben lépett fel a román jogsértések 
ellen, ennek köszönhetően rövid 
időn belül hatalmas népszerűség-
re tett szert a magyarok körében, 
ugyanis hatalmas munkabírásával 
az elé tárt ügyeket megpróbálta mi-
nél gyorsabban, határozottabban 
megoldani, mindenkor a hatályos 
nemzetközi katonai egyezmények 
szellemében, amely fontos jogokat 
biztosított a megszállt ország szá-
mára is. Gondolhatjuk, a bizottság 
tagjai nem egyformán aktívan vet-
tek részt a román hadsereg meg-
fékezésében. A francia Graziani 
szinte leplezetlenül a románokat 
támogatta, olasz kollégája országa 
érdekei szerint hol itt, hol ott enge-
dett, velük szemben azonban felállt 
az „angolszász tengely”, mert Band-
holtzcal a brit Gorton tábornok ki-
tűnően együttműködött.

Bandholtz minden bizonnyal 
legismertebb cselekedete, amikor 
1919. október 5-én személyes fel-
lépésével akadályozta meg, hogy 
Constantin Șerbescu román tábor-
nok behatoljon katonáival a Magyar 
Nemzeti Múzeum épületébe, azon 
a jogcímen, hogy a közgyűjtemény 
Erdélyre vonatkozó anyagát teher-
autókra rakja és elvigye. Az akciót 
a románok vasárnapra időzítették, 
és a múzeum telefonvonalait is el-
vágták, hogy az intézmény vezeté-
se minél kevésbé tudjon segítséget 
hívni. Ennek ellenére a múzeum 
akkori főigazgatója, Fejérpataky 
László minisztériumi segítséggel 
keményen tartotta magát, és a tár-
gyalások közben sikerült értesíteni 
az amerikai tábornokot. A romá-
nok, őrséget hagyva az épület előtt, 
végül kora este eltávoztak tucatnyi 
üres teherautójukkal együtt, ám 
Șerbescu azzal fenyegetőzött, hogy 

reggel visszatérnek, és akkor em-
berei élén biztosan behatol a mú-
zeumba.

A tábornok naplójában az aláb-
biak szerint emlékezett az esetre: 
„[…] Loree ezredes és egy amerikai 
katona társaságában visszakísér-
tem Horowitz ezredest a múzeum-
hoz, amelyet szoros román őrség 
vett körül. Az egyik férfi megpróbált 
megállítani bennünket, de nem sze-
reztünk neki nagy örömöt, mi pedig 
bementünk az épületbe…” Band-
holtz egyeztetett a múzeum igazga-
tójával, lezárta a múzeum raktárait 
saját kezűleg gyártott, lebélyegzett 
papírszalagjaival, majd magával 
vitte a kulcsokat. A tábornoki bi-
zottság másnapi ülésén beszámolt 
az eseményekről, és értesítette a 
román főparancsnokot, hogy a bi-
zottság megtiltja nekik, hogy a köz-
gyűjteménybe behatoljanak. Lépése 
sikeresnek bizonyult, a románok 
többször nem próbálkoztak a Nem-
zeti Múzeumnál.

Bandholtz naplója szerint (amely 
magyarul is megjelent 1993-ban) 
számos jelentős, a múzeum meg-
mentéséhez hasonlóan fontos ro-
mán atrocitást orvosolt vagy elő-
zött meg. Így megakadályozta, 
hogy egy román század behatoljon 
a Budavári Palotába (belegondolni 
is szörnyű, milyen pusztítást vé-
geztek volna). Gyárak leszerelését 
akadályozta meg, komplett gyógy-
szerraktár anyagát óvta meg, illet-
ve ő gondoskodott arról is, hogy 
emberei egészen a román kivonulá-
sig nap mint nap számlálják a szol-
noki vasúti hídon át elvitt vagonok 
számát. A román megszállás alatt 

(Bandholtz adatai szerint) megkö-
zelítőleg 35 ezer vagonnyi különféle 
élelmiszert, hadianyagot, ipari fel-
szerelést stb. vittek ki az országból 
a román megszállók.

Mindezek mellett lényeges, hu-
manitárius cselekedete volt, hogy 
amint biztos értesülést szerzett ar-
ról, hogy a megszállt területeken, 
Aradtól Brassóig több ezer magyar 
hadifoglyot elképesztően rossz, a 
genfi konvencióba ütköző módon 
tartanak fogva a románok, nemzet-
közi bizottságot szervezett ennek 
az ügynek a kivizsgálására, és a bi-
zottság jelentésének hála sikerült a 
foglyok helyzetét normalizálni.

A román hadsereg végül hossza-
dalmas tárgyalások eredményekép-
pen 1919. november 14-ig vonult 
ki Budáról, majd napokon belül a 
teljes fővárosból. Bandholtz még 
néhány hétig, 1920 elejéig élvezte a 
magyarok vendégszeretetét, aztán 
vonatra szállt, és visszautazott Pá-
rizsba. 1936-os szoborállítását ame-
rikai magyarok kezdeményezték, és 
bár a magyar kormány felkarolta, 
az Egyesült Államok kormánya csak 
félhivatalosan támogatta, ugyanis 
Románia nem nézte jó szemmel a 
románellenesnek vélt akciót.

Idén október 17-én, az esemé-
nyek 100. évfordulóján a Magyar 
Nemzeti Múzeum a külügyminisz-
tériummal közösen, az Egyesült 
Államok budapesti nagykövetének 
jelenlétében emléktáblát avatott 
fel a múzeumkertben. Bandholtz 
naplója és lovaglóostora (ezek a 
tárgyak 1995-ben kerültek a mú-
zeum birtokába) megtekinthető az 
állandó történeti kiállításon.

BANDHOLTZ TÁBORNOK OSTORA Gál Vilmos
A budapesti Szabadság téren 1936 óta tekint le a járókelőkre talapzatáról Bandholtz amerikai 
tábornok szobra. Ligeti Miklós, a korszak egyik legjelesebb magyar szobrásza határozott, ka-
tonás terpeszben állva, hátrakulcsolt kezében lovaglóostorral ábrázolta az amerikai főtisz-
tet, akinek legendás alakjáért akkoriban szinte rajongtak a magyarok. De ki is volt Bandholtz 
tábornok, és miért vált kultikus hőssé egy, a háborúban ellenséges ország katonája Magyar-
országon a két világháború között?

Bandholtz tábornok (középen) tisztjei társaságában a budai várpalota előtt

Lapszámunkat SZURCSIK JÓZSEF 
Munkácsy Mihály-díjas festőmű-
vész, grafikus műveivel illusztráltuk.

Szurcsik József 1959-ben szüle-
tett Budapesten, 1981 és 1985 között 
a Magyar Képzőművészeti Főiskola 
sokszorosított grafika szakán tanult, 

majd 1985 és 1988 között elvégezte a 
művésztovábbképzőt is. Az 1986-ban 
indult Art-Reaktor művészeti-zenei 
csoport alapító tagja, a kilencve-
nes évek eleje óta tagja a Folyamat 
Társaságnak, a Magyar Képzőmű-
vészek Szövetségének, a Magyar 

Grafikusművészek Szövetségének, 
a MAMÜ Társaságnak és a Magyar 
Illusztrátorok Társaságának.

2009 óta a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem Grafika Tanszékének 
adjunktusa és az egri Eszterházy 
Károly Főiskola Vizuális Művészeti 
Tanszékének docense. 2014 és 2016 
között a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem oktatási rektorhelyettese, 
2015 és 2016 között a Magyar Fes-
tészet Napja Alapítvány elnöke volt. 
2015-től a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Grafika Tanszékének tan-
székvezető docense és a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja.

Pályája során több jelentős ösz-
töndíjat is elnyert, ilyen például a 
Derkovits-ösztöndíj (1988–1990), a 
bajor kormány ösztöndíja München-
ben (1993), a művelődési miniszté-
rium római ösztöndíja (1993), Buda-
pest város ösztöndíja Lisszabonban 
(2014). Több rangos művészeti díj 
birtokosa, 1991-ben elnyerte a XVI. 
Miskolci Grafikai Biennále fődíját, 
1992-ben a 4th International Cairo 
Biennale első díját, 1997-ben Mun-
kácsy Mihály-díjat kapott, 2001-ben 

az I. Japán Illusztrációs biennále dí-
ját, legutóbb pedig idén ősszel a 66. 
Vásárhelyi Őszi Tárlat mesterdíját, 
az Endre Béla-díjat vehette át. 

Egyéni kiállításait láthatta a kö-
zönség Budapesten, Belgrádban, 
New Yorkban és Veszprémben, mű-
vei csoportos kiállításokon szere-
peltek Budapesten, Egerben, Debre-
cenben, Pekingben, Isztambulban, 
Rómában, a dél-koreai Tedzsonban 
és a franciaországi Revinben is.

Szurcsik József képei a valóság 
kellemetlen jelenségeit mutatják 
meg, de olyan érdekesen, hogy 
nem bírunk nem odanézni. Mond-
hatnánk közéleti reflexióknak is, de 
nem napi szintű csip-csup fricskák 
ezek, hiszen elnézve a szónok min-
ket is szemmel tartó arcát, szinte 
mindegy, hogy ez a lény a nyolcva-
nas években Közép- és Kelet- Euró-
pában hallatja a hangját vagy akár 
napjainkban Amerikában. Tömbök-
ben rakódik itt az emberekre valami 
letehetetlen cipelnivaló – a tömbök-
kel telezsúfolt városok egy letűnt 
politikai-társadalmi berendezkedés 
hagyatékai, de ez a tömbbe zártság 

mételyezi a mát is. Kilátszik egy-egy 
arcél, de egyikük sem ébreszt ro-
konszenvet. Részvétet sem. Szere-
tünk abban tetszelegni, hogy az em-
beri nyomorúságnak ez a változata 
nem érhet el minket. Aztán ugyanez 
az arcél feltűnik a romokon, és idő-
síkokon átlépve is olyan táj fogad, 
ahol ő néz szembe velünk. Az arche-
típusok messzeségéből derengnek 
fel ezeknek a különös, szögletes 
lényeknek a vonásai. Ugyanilyen 
ősi kép a közösség és mai, könnyen 
megvezethető kistestvére, a tömeg. 
Ha pedig valaki ezek élére áll, már 
a hatalom arcéle rajzolódik ki. Ököl 
és meghunyászkodás, az erősebb 
kutya előjogait biztosító állati rend, 
a szelídebb maszkokat öltő vesze-
delem, a szemellenzős törtetés, a 
gyanakvás vizslató tekintete – az 
emberi létezésnek ez a sötét olda-
la válik láthatóvá Szurcsik József 
repedezett, ikonszerű figuráin. Ke-
gyetlen, de okos képek ezek – és 
az a látószög, amelyet a művész itt 
nekünk is kölcsönöz, mégiscsak a 
szabadság létét igazolják.

Fogat (rézkarc, 320 × 440 mm, 1989)
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Gion Nándor (1941, Szenttamás – 
2002, Szeged) vajdasági születésű 
magyar író életműve immár teljes 
fejezettel szerepel a magyarországi 
középiskolai irodalomtankönyvek-
ben is. A legelterjedtebb 12.-es szö-
veggyűjteményben a legtöbb prózai 
szöveg az Ezen az oldalon című kö-
tetből származik; az utóbbi években 
viszont sem a tanárok, sem a diákok 
nem tudtak teljes terjedelmükben 
hozzáférni a Gion-művekhez, mivel 
könyvesbolti forgalomban már nem 
voltak kaphatók.

Ezen az oldalon címmel a Ma-
gyar Napló Kiadó Rádiusz könyvek 
című, nemrég indult sorozatában 
hamarosan megjelenik az első kö-
tet. A könyvben lévő művek méltón 
reprezentálják József Attila-díjas 
írónk regényirodalmát és novellisz-
tikáját, az ifjúsági és a felnőtt iro-
dalom körébe sorolt darabjait is; és 
mivel a művek nagyon sok szinten 
értelmezhetők, minden korosztály-
nak tartogatnak valamit. A könyv az 
1971-es Ezen az oldalon című kötet 
írásai mellett tartalmazza az 1985-
ös Az angyali vigasság és az 1996-
os Mint a felszabadítók című kötet 
novellafüzéreit, valamint az ezred-
fordulón írott pesti novellák egyik 
ciklusát: a festőművész történeteit 
– utóbbiakat Maradjon a galamb 
címmel. Gion novellafüzérei olvas-
hatók regényekként is, az egyes fe-
jezetek viszont legtöbbször önálló 
novellákként is megállják helyüket, 
így iskolai elemzésre is különösen 
alkalmasak.

A kötetben lévő művek nagyjából 
az író egész életét és pályáját, sőt a 
20. század közepétől a 2000-es évek 
elejéig a közép-európai történelem 
ívét is leírják: a történetek az 1940-
es évekbeli hagyományőrző délvidé-
ki falusi környezetből indulnak, és az 
ezredforduló multikulti Budapestjé-
re érkeznek meg. Végigkísérik a má-
sodik világháború végének nyomo-
rúságát, a kiépülő, majd ereje teljé-
ben lévő szocializmust, annak válsá-
gát és végnapjait; a rendszerváltozás 
korát és a kapitalizmus elérkeztét, 
illetve ezek számos vonatkozását. 
Az ironikusan fordulatos írásokban 
nyíltan vagy utalások formájában 
– ahogy az adott mű megírásának 
korában éppen lehetséges volt – töb-
bek között a felszabadítóknak cím-
kézett megszállókról, az 1944–45-ös 
atrocitásokról, a kitelepítésekről, az 
államosításról, az 1956-os forrada-
lomról, a szocialista hétköznapok-
ban a belső autonómiáért vívott küz-
delemről, a Jugoszlávia felbomlását 
kísérő polgárháborúról, a határok 
megnyitásáról, valamint a balkáni és 
a nyugati városi életről – bennük az 
alvilág működéséről, illetve a liberá-
lis kapitalista társadalom visszássá-
gairól – is olvashatunk. Az ismeretes 
történelmi-társadalmi folyamatok 
azonban sosem válnak az írások fő 
témájává, csupán fontos hátterek 
maradnak, amelyek előterében mint 
természetes, de nem könnyű közeg-
ben az egyetlen erkölcsös lény – aki 
ráadásul a Kárpát-medencében, 
gyakran kisebbségben élő magyar 
ember – a maga egyedi, megismétel-
hetetlen és Gion remek stílusa által 
is megemelt történeteit éli, közben 
pedig fontos kérdésekkel néz szem-
be, így sokszor identitás- és értékvá-
lasztás előtt áll.

A kötet filológiai érdekessége, 
hogy Az angyali vigasság és a Mint 
a felszabadítók című sorozat itt je-
lenik meg először az adott ciklusba 
tartozó összes írással teljes műként, 
a Maradjon a galamb címmel ösz-
szeállított sorozat pedig önálló cik-
lusként – ezekre korábban történel-
mi-politikai és irodalomszociológiai 
okokból, illetve az író korai halála 
miatt nem kerülhetett sor. Hiszen 
például amikor Az angyali vigasság 
készült, az író éppen az épülő Újvi-
déki Színház igazgatója volt, így a 
kötet, mint Gion nyilatkozta, „azért 
lett olyan vékony, mert az első és 
az utolsó elbeszélést nem érkeztem 
megírni”. Az olvasók is hiányolhat-
ták a keretfejezeteket, mert a na-
rrátor – kezdésként – nem utalt a 
beszédszituációra, a végén pedig 
nem búcsúzott el az első fejezet-
ben megszólított hallgatójától. Az 
író bokros teendői, időhiánya nem 
lehet magyarázat az 1985-ös kötet 
csonkaságára. A még az író életében, 
de a kötet megjelenése után folyó-
iratban közölt fejezetek azért nem 
kerülhettek a könyvbe (és valószínű-
leg el sem készültek akkorra), mert 
közreadásuk nem volt „célszerű”. A 
történetek a megjelenés idején érzé-
kenynek számító politikai-történel-
mi húrokat pengettek: kommunista 
potentátok törvény felett állását, a 
svábok kitelepítését, magyar gyere-
kek lefasisztázását – továbbgondol-
va: egyes népek kollektív bűnösségét 
és így jogtalan bűnhődését – is érin-
tik. Különleges irodalomtörténeti 
jelenség, hogy Az angyali vigasság 
a nyitó- és zárófejezetével kiegészít-
ve nem magyar eredetiben, hanem 
Horváth Futó Hargita és Pásztor Ki-
csi Mária szerkesztésében, Bencsik 
Tímea és mások szerb fordításában 
Anđeosko veselje címmel 2016-ban 
jelent meg először teljes regényként 
– ezt követi a mostani kiadás is.

A nyitódarabként helyét végre ma-
gyar kiadásban is megtalált Izidor 
című novella, pontosabban immár 
regényfejezet felütésében olvassuk 
annak a kocsmai helyszínnek, be-
szédhelyzetnek a leírását és annak 
a menyétképű beszédpartnernek a 
jellemzését, amelyek, illetve aki az 
egész regényt végigkíséri(k). – Az új 
zárófejezetnek pedig már az író által 
adott címe – „Egy regény vége” – is 
magáért beszél, ráadásul így kezdő-
dik: „Tulajdonképpen már egy egész 
regényt elmeséltem önnek, uram, 
… a regénynek akár egy szép címet 
is adhatnánk, mondjuk azt, hogy Az 
angyali vigasság”. A fejezet végén 
pedig a narrátor azt mondja, hogy 
„hát ez lenne a regény vége, uram”, 
és el is búcsúzik attól a hegyesorrú, 
patkányszerű fickótól, akit az első 
fejezetben menyétképűként írt le, és 
akinek az egész regényt elmesélte. 
Az író ennél világosabban nem fe-
jezhette volna ki, hogy egy majdani 
új kiadásban hová szánja ezeket az 
írásokat.

A kötetben a Mint a felszabadí-
tók című novellafüzér-regény is új 
írással válik teljessé. Az 1996-ban 
ilyen címmel megjelent kötet kiadá-
sa után irodalmi lapban jelent meg 
a Bogarászók című írás Egy film-
novella folytatása alcímmel. Nos, 
a Bogarászók mindenben: narráci-
ójában, szereplőiben és témájában 
is tökéletes, szerves folytatása a kö-

tetbeli A málnaszedő gyógyulása 
című írásnak, amely pedig a kötet 
írásai között a leginkább filmnovel-
la: olyannyira az, hogy a teljes for-
gatókönyv is elkészült belőle – a ha-
gyatékból a közelmúltban előkerülve 
Gion többi drámai művével együtt 
immár szintén kiadás előtt áll.

A Maradjon a galamb címmel 
most közreadandó novellaciklus a 
fentieknél is nagyobb újdonságot 
ad: eddig még azokban a kötetek-
ben sem szerepelt önálló ciklusként, 
amelyek pedig törekedtek Gion no-
velláinak ciklusokba rendezésére. A 
Rosszul fizetett szakmák az eddigi 
kötetekben tematikailag egészen 
más írások közé került – a hagya-
tékból, valamint napilap- és folyó-
iratközlésből előkerült Maradjon a 
galamb, illetve a Margitka gondja 
című novella pedig még egyáltalán 
nem jelent meg kötetben.

A kiadó reméli, hogy a most köz-
readandó írások az életmű minden 
szeletéből megmutatnak valamit, 
és felkeltik az olvasó érdeklődését 
mágikus realista írónk életmű-
vének további, kapcsolódó részei 
iránt is. Kapcsolódásokból pedig 
nincs hiány, hiszen Gion Nándor 
életművének darabjai szerves egy-
séget alkotnak.

Gion talán legjelentősebb műve a 
Latroknak is játszott című regény-
tetralógia. A nagyszabású regény-
sorozat a bácskai szülőföld, köze-
lebbről a szülőváros: Szenttamás 
világának eposzi teljességű megörö-
kítője. A mostani kötetnyitó Ezen az 
oldalon pedig a tetralógia előmun-
kálataként is értelmezhető, hiszen 
korábbi, más témájú írásai után 
– Gion saját szavait idézve – ebben 
„már teljességgel bejött Szenttamás, 
az igazi és az enyém”.

A kötet második regényét, Az 
angyali vigasságot sok szál fűzi 
az elsőhöz, az Ezen az oldalonhoz: 
több szereplő azonos, és a helyszín: 
az U alakú faluszéli utca – az Ezen 
az oldalonban Keglovics utca – is 
biztosítja az átkötést. Még fonto-
sabb az életmű más részeihez való 
kapcsolódás: Gion ifjúsági regényei 
is tetralógiát alkotnak, amelyben az 
egyes kötetek az évszakok rendjét 
követik: A kárókatonák még nem 
jöttek vissza a nyár, a Sortűz egy 
fekete bivalyért az ősz, a kötetben 
közreadott Az angyali vigasság a 
tél, a Zongora a fehér kastélyból 
pedig a tavasz regénye.

A Mint a felszabadítóknak is van-
nak kapcsolódási pontjai a bácskai 
falusi környezethez: akadnak ki-
mondottan szenttamási emlékekből 
építkező részei is, de a történetek az 
író e kötetbeli mesefája – egy való-
ban élt asztalosmester: Józsi bácsi – 
emlékeit, illetve Gion Nándor saját 
élete eseményeit követve nagyobb-
részt már kimutatnak a Vajdaság, 
sőt Jugoszlávia több települése, 
majd Magyarország, Budapest felé. 
A regény kapcsolata az életmű többi 
darabjához igen sokrétű. Az egyik fe-
jezetben említésként fordul elő az író 
előző kötetének, az Izsakhár című 
regénynek a témája, sőt a megjelent 
mű egy példánya még az asztalra 
is kikerül. A Mint a felszabadítók 
történetei, témái többségükben pe-
dig ugyanattól az asztalosmestertől 
származnak, akitől a Börtönről ál-
modom mostanában alaptörténete 

is. A Mint a felszabadítókban újon-
nan felvetett témák sem maradnak 
lezáratlanok: azok majd a Maradjon 
a galamb című ciklus, valamint több 
olyan darab, köztük korábbi írások 
felé is nyitnak, amelyek egyik fősze-
replője Gion prózaszereplővé tett 
alteregója, a sokszor M. Holló János 
néven megjelenő író.

Végezetül a festőművész történe-
tei az asztalosmester történeteivel 
és a többi pesti novellával is szoros 
kapcsolatot mutatnak. Ezek az írá-
sok már mind Gion Magyarországra 
települése után születtek, bennük a 
Budapesten megélt valóságot is épp-

oly sajátosan görbe tükörben látjuk, 
mint a korábbi írásokban a vajda-
ságit; és Gion ideát is olyan élő és 
nagyobbrészt máig aktuális témákat 
emelt az irodalomba – a Diákszi-
gettől az amerikai gyorséttermeken 
és a lakásmaffián át a származásuk 
vagy hajlamaik miatt hátrányosan 
megkülönböztetettek problémáiig –, 
mint rajta kívül talán senki.

…és most még csak a prózai mű-
vek kötetéről beszéltünk, holott idén 
Gion drámai műveinek kötetét is 
kézbe veheti az olvasó. 

(Megjelent a vajdasági Előretolt 
Helyőrség szeptemberi számában.)

esszé

Gion Nándor 1975 tavaszán

GION-SZÖVEGEK
MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZA Kurcz Ádám István

Újra kiadják jeles írónk életművét

Szónok (rézkarc, 109 × 70 mm, 1987)

Fotó: Dormán László



8 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2019. november

A boszorkány szót gyakran hasz-
nálják átvitt értelemben a női nem 
ügyességének és okosságának pozi-
tív jellemzésére, ugyanakkor nega-
tív értelemben az intrikus, rosszin-
dulatú, gonosz nők leírására is. Ezen 
éles ellentmondás szépen példázza 
a boszorkányok vitatott megítélését 
mind a vallás, mind a történelem, 
mind pedig a művészetek korsza-
kain át. A folklór szereplői mára az 
újpogány természetvallás gyakor-
lóivá, a feminizmus szimbólumaivá 
és sokoldalúságuk miatt a popkul-
túra kedvelt figuráivá avanzsáltak. 

Az 1999-es Ideglelés (eredeti 
címén a The Blair Witch Project) 
mozifilm a fél világot megtréfálta 
azzal, hogy a készítők megtörtént 
eseményként tárták a közönség 
elé. A porhintés szerint a filmet a 
marylandi erdőségben 1994-ben 
eltűnt három dokumentumfil-
mes hallgató által hátrahagyott 
felvételekből vágták össze. A két 
író-rendező – hitelességüket erősí-
tendő – egy kiválóan összeállított, 
44 perces áldokumentumfilmet is 
készítettek, melyet Amerikában a 
televízióban sugároztak. A vírus-
marketing előfutáraként is felfog-
ható hírverés megtette hatását: a 
mindössze hatvanezer dollárból 
forgatott film kasszát robbantott, 
a filmben bemutatott álmos kisvá-
ros, Burkittsville pedig a rajongók 
zarándokhelyévé vált – az ott lakók 
legnagyobb bánatára. A film sztori-
ja szerint a három fiatal filmes egy 
helyi legenda, a blairi boszorkány 
nyomába indultak, hogy a témá-

ból elkészítsék vizsgafilmjüket. A 
városkában anyagokat rögzítettek, 
majd bevetették magukat a Black 
Hills erdőségbe, hogy felkutassák 
a boszorkány történetének egy-
kori helyszíneit. A sűrűben azon-
ban hamar eltévedtek, fogyatkozó 
készleteik és a nyomasztó éjszakai 
hangok pedig lassan felőrölték az 
idegeiket. Amikor a feszültség már 
kis híján egymás ellen fordította 
őket, egyiküknek nyoma veszett, 
majd sorra a többieket is elragadta 
egy láthatatlan erő: a blairi boszor-
kány átka.

A film sikerét követően 2000-ben 
egy rendhagyóan összeállított, ám 
minőségében nem kifejezetten ki-
emelkedő játéktrilógia látott napvi-
lágot. A túlélő horror- és a kaland-
játékelemek összeházasításából 
született három rész epizódról epi-
zódra kalauzolt vissza bennünket a 
múltba, az 1940-es évektől kezdve 
az amerikai polgárháborún át, egé-
szen 1785-ig, a boszorkány történe-
tének misztikus eredetéig. Mivel a 
mozifilm két folytatása nem váltot-
ta be a hozzá fűzött reményeket, így 
további játékadaptációk sem szü-
lettek – egészen mostanáig. 

Az új, egész egyszerűen csak Blair 
Witch címre keresztelt játék 1996-
ba, tehát két évvel a diákok eltűné-
se és egy évvel a felvételeik előke-
rülése után játszódik. Főhőse Ellis 
Lynch háborús veterán és nyugal-
mazott rendőr, aki egy kilencéves 
kisfiú, Shannon eltűnésének hírére 
a Black Hills erdőségbe utazik, 
hogy csatlakozzon a rendőrökből és 

önkéntesekből álló keresőcsapat-
hoz. Vele tart hűséges nyomkereső 
kutyája, Bullet, akire a készítők 
több érdekes játéktechnikai meg-
oldást is kidolgoztak. Segít a terü-
let felderítésében, a továbbjutást 
biztosító szakaszok feltárásában, 
érzékeli és jelzi a veszélyeket, de 
afféle tamagocsiként is működik: 
ha ügyes, illik megdicsérnünk, ha 
pedig kópé, akkor megdorgálnunk. 
Ezek elhagyása vagy indokolatlan 
alkalmazása befolyásolja kapcso-
latunkat az ebbel, áttételesen pedig 
Ellis mentális egyensúlyát is. 

A Blooper Team korábbi két já-
tékát, az Observert és a Layers of 
Feart már bemutattuk itt. Eme két 

horrorjátéknak álcázott pszicholó-
giai dráma ismeretében a lengyel 
fejlesztőcsapat ideális választásnak 
bizonyult egy újabb, a blairi bo-
szorkány mitológiáját boncolgató 
darabhoz. Az előbb említett játé-
kokban közös motívum a bezárt-
ság, illetve a klausztrofóbia keltette 
bezártság, így a készítőknek ezút-
tal ezt az érzést kellett valamilyen 
módon átültetniük a sűrű, ősfákkal 
borított Black Hills vidékére. A fő-
hős elméjének, illetve az őt körül-
vevő valóság mozaikjainak szét-
hullása viszont kétségtelenül hazai 
terep volt a fejlesztők számára, így 
a múltbéli traumától kísértett El-
lis, illetve az erdő szellemének ta-

lálkozásai a játék egyik legerősebb 
aspektusai közé sorolhatók.

A mindössze hatórás játékidő – a 
nyomasztó atmoszféra és a mes-
terien adagolt rémisztgetés fényé-
ben – talán elegendő is. A történet 
többféle befejezéssel is szolgál, ám 
az ezek eléréséhez vezető döntési 
pontok felismerése nem egyértel-
mű. Ha pedig megválaszolatlan 
kérdéseink lennének a finálét ille-
tően, netán frusztráltak lennénk, 
az csak azt bizonyítja, hogy a ké-
szítők kiválóan adaptálták a játék 
alapjául szolgáló film szellemiségét.

(Blair Witch. Platformok: PC, 
Xbox One) 

1) Diós vagy gesztenyés játékokat 
egész ősszel játszhatunk. Az egyik 
legegyszerűbb változat, amikor a 
gyerekek körbeülnek egy nagy ko-
sár diót (vagy gesztenyét), és sorra 
húznak belőle. A diót úgy kell ki-
venni, hogy a többi ne mozduljon 
meg. Ha sikerül, a zsákmány a 
húzóé lehet, ha nem sikerül, visz-
sza kell tenni. Aki a legtöbb diót 
gyűjtötte, az nyer. Érdekes és ta-
nulságos játék lehet az is, ha vegye-
sen teszünk a kosárba csonthéjas 
(vagy egyéb) őszi terméseket, és a 
gyerekeknek bekötött szemmel kell 
különválogatni őket. Ugyancsak 
dióval, gesztenyével célba dobni is 
kiváló szórakozás. Utóbbiból pedig 
fogpiszkáló segítségével különböző 
figurákat, állatformákat is készít-
hetünk.

2) A szőlőtolvajos játékhoz 
csőszt és bírót kell választani, a 
többiek a tolvajok. A bíró kimegy 
a teremből, a csősz pedig leül a 
terem közepére és elbóbiskol. A 
tolvajok a szőlőpásztor körül set-
tenkednek, nyújtózkodnak, mint-
ha szőlőt szednének, közben éne-
kelnek:

Lipem-lopom a szőlőt,
elaludt az öreg csősz.
Furkósbot a kezében,
vaskalap a fejében.

A csősz hirtelen felugrik, és meg-
próbál elkapni minél több tolvajt. A 
fogolynak zálogot kell adnia. Behív-
ják a bírót, aki egyenként szemügyre 
veszi a zálogokat és kiosztja a bün-
tetéseket (például fussa körül a ter-

met, énekeljen, guggoljon tízszer). 
Akit először kaptak el, az lesz a kö-
vetkező körben a csősz, akit utoljára 
(vagy egyáltalán nem), az lesz a bíró.

3) Szeptember 29-én, Mihály 
napján szokás a nyárra kihajtott 
állatokat hazaterelni. Ilyenkor 
gyakran búcsút, vásárt is tartanak, 
a következő körjáték ehhez kapcso-
lódik. A gyerekek körbeállnak, egy 
kislány beáll a kör közepére. Az 
első és harmadik versszakot mind-
nyájan éneklik, a másodikat csak a 
kör közepén álló:

Árva Panna húgom, 
miért állsz ott az úton?

Most kezdődik a nagy vásár 
Székelykeresztúron.

Én is odamennék, 
piros kendőt vennék,

de a pénzem elvesztettem, 
így hát hogy is vennék.

Szegény árva Panna, 
segítsünk hát rajta,

kinek nevét kitalálja, 
az lesz a jutalma.

A dal végén Árva Panna behuny-
ja a szemét, és valaki a körből a 
nevén szólítja. Ha kitalálja, hogy 
ki szólította meg, helyet cserélnek, 
ha nem, ő marad a kör közepén, és 
újrakezdik. (A nevet és a helységne-
vet tetszés szerint meg lehet változ-
tatni.)

4) A következő játék Erzsé-
bet-naphoz (november 19.) kap-
csolódik. A gyerekek egymás kezét 
fogva körbejárnak, és ezt éneklik:

Hol jársz, hol kelsz, 
Nagy Erzsébet asszony?

Itt járok, itt kelek, 
lányokat keresek,

szebbiket, jobbikat, 
karcsú magasabbikat.

Jöjj karomba, Kati lányom,
mi már innen elmegyünk,
többet vissza sem jövünk.

Egy kiválasztott kislány, Nagy Er-
zsébet asszony megtestesítője a kö-
rön kívül ellentétes irányba halad. 
A „Jöjj karomba…” szövegrésznél 
Nagy Erzsébet megérint valakit a 
körből, akinek ki kell állnia, és ké-
zen fogva magával viszi. A nevet 
minden körben aszerint cserélik, 
hogy ki a kiválasztott. A játékot 
addig játsszák, amíg elfogy a belső 
kör, és kialakul a teljes külső kör az 
összes résztvevőből.

5) A következő mondókát kisgye-
rekekkel lehet megtanulni. Hall-
gassák meg együtt a cinege hangját, 
és figyeljék meg, a különböző alkal-
makkor hogyan változik. A népi 
időjóslás szerint a madárcsicsergés 
a várható időjárás függvényében 
mindig másképp szólal meg.

Télen a cinege így mondja:
Itt sincs, ott sincs.
Itt sincs, ott sincs.
Tavasszal, ha rossz idő várható, a 

cinege így mondja:
Friss idő, friss idő, friss idő! vagy 
Csücsülj bent, csücsülj bent, csü-
csülj bent!

Ha jó idő várható, a cinege így 
mondja:
Kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót.
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ŐSZI NÉPDALOK
[Októbernek, októbernek elsején…]
Októbernek, októbernek elsején
nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején.
Elbúcsúzom a madártól s az ágtól,
s azután a csíkkarcfalvi lányoktól.

Ha kimegyek arra magas tetőre,
találok én szeretőre, kettőre.
Ajajajaj, de nagy baj,
hogy a babám szíve olyan, mint a vaj.

Amerre mész, édes rózsám, kívánom,
hogy előtted a rét rózsává váljon.
A zöld fű is piros rózsát teremjen
s a te szíved soha el ne feledjen.

[Ősszel érik, babám…]
Ősszel érik, babám, a fekete szőlő.
Te voltál az igazi szerető.
Bocsásd meg, ha valaha vétettem,
ellenedre, babám, rosszat cselekedtem.

Kinek varrod, babám, azt a selyemkendőt?
Néked varrom, hogy legyél szeretőm.
Négy sarkába négy szál fehér rozmaringot,
közepébe, babám, hogy a tied vagyok.

[A dánfalvi hegyek alatt…]
A dánfalvi hegyek alatt
van egy forrás titok alatt.
Aki abból vizet iszik,
a babájától elbúcsúzik.

Én is abból vizet ittam,
a babámtól elbúcsúztam.
Úgy elbúcsúztam szegénytől,
mint ősszel fa levelétől.

ŐSZI NÉPI JÁTÉKOK


