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Előszó  helyett  

Kedves Honfitársaim! 

...Manapság sokan a költészet halálát jósolják meg, mond-
ván, hogy sem az irodalomnak, sem a költészetnek nincs töb-
bé szerepük a társadalmi  folyamatokban.  

A  diktatúrákban  a despoták  megkövetelték  a  szolga-esz-
tétáktól,  hogy  hazugsággal  telített  kategóriákkal  mételyez-
zék meg az igazságot kereső szellemet: elködösítve a politikai 
elnyomásban  sínylődő  etikát.  

íme  a bizonyíték,  hogy  a vers,  amely  nem  tartózkodik  a  
társadalom-kritikától,  az igazság  és  a jelenségek  metafori-
kus vagy szimbolikus értelmezésétől, az emberséget követelő 
állásfoglalástól,  olyan  eszköz  lehet  a  költők  alkotásaiban,  
amelyet még ebben a mai válságos gazdasági helyzetben sem 
szabad  a fenyegető  neonácistáknak  prédául  dobni.  

Az  én  ezzel  kapcsolatos  töprengéseim  sokszor  végződnek  
kérdőjeles  versekben.  Csak  arra  születtünk,  hogy  tűrjük  a  
szeszélyes sors újabb és újabb ránkmért csapásait? Vagy ta-
lán  örömre  is van  esélyünk  és  csak a gonoszságot  szülő  mi-
tológiai  sárkányokat  kellene  elpusztítanunk?  

De  van-e  alapja  verseim  metaforáiból  kisugárzó  többi  
vészkiáltásainak?  Vége  lenne  már  a fiatal korunkban  meg-
álmodott  utópiának?  A  szépért,  a jóért,  az  igazságért  való  
harcnak? A filiszterek banális szentimentalizmusa;  a kultu-
rálatlanság, a süketítő vulgáris, narkotizáló  érzelem-gyilko-
ló  popzene  durvítja  a lelket  is behelyettesítve  az  etika  em-
ber-gyökerű  értékeit.  De  lehet-e  a  költészetből,  az  
irodalomból,  a  zenéből,  a  művészetből  kiűzni  a  kifinomult  
érzelmű nyelvet,  a zenét?  Embert?  

Félek attól, ami szemem elé tárul, az összeomlott obskurus 
post-modern izmusok vákuumában, új köntösbe öltözött régi 
demagóg jelszavakkal,  újra megindult  a gyűlölködés,  a meg 



nem oldott bajokért  a bünbak-keresés,  az  antiszemitizmus;  
„ki  a  magyar",  a  „kis  magyar"  vagy  „nagy  magyar"?  Vagy  
lehet a zsidó-magyar vagy az elruszinosodott, vagy az elszlo-
vákosodott is magyar? Vigyázat! A kocsma-hazafiaskodók, a 
becsempészett  idegen  eszméket  fájlalják,  és  a  nemzeti-esz-
meiség védelme ürügyén szítják  a régi  gyűlöletet  az ún. be-
tolakodó idegenek ellen. Hihetetlen, hogy néhány író és költö 
is fájlalja a kultúrák  keveredését,  amely  szerintük  lehígítja  
az örökölt  ősi  értékeket:  a nemzeti  koherenciát.  

Vigyázat!  A  szent  patriotizmust  gyorsan váltja fel  a sovi-
nizmus, utána már csak  egy lépést kell  tenni  az új  ultrana-
cionalizmushoz, amelyből már kilóg a gyilkos fasizmus lába. 
Ady  Endre verseivel  csatázott  az  ilyen ideológiák  ellen,  fel-
keltve  a  haladást  szomjazó  erők  szunnyadó  lelkiismeretét;  
lásd Nekünk Mohács  kell, a Bélyeges  sereg stb. című verse-
ket.  A kérdés,  hogy  „mi  a magyar"?  „ki  a magyar?"  S ki  hi-
vatott  ezt  eldönteni,  ebben  az  istenverte  huzatos  Középke-
let-Európában?  Kérdi a költő Keresztúry Dezső  és folytatja: 
„Janus  Pannoniustól,  Balassin,  Bessenyein  át Adyig,  Illyés  
Gyuláig,  s  máig  is  ez volt  és  maradt  a magyar  közemberek  
és vezető  szellemek kérdése..., hiszen méltó ősökre visszave-
zetni  kívánó  uralkodó  rétegek  maguk  is Attila  népei  leszár-
mazottainak tartották magukat a különböző  etnikumú, sok-
nyelvű  Magyarországon."  

Heimat,  Nemzet,  Haza:  ezek  a  szavak  úgy  a  hitleristák,  
mint a nyilasok vagy Szlovenszkón  a hlinkaisták,  Romániá-
ban  pedig  a vasgrádisták  ajkán  lealjasult  szólamokká,  ide-
genek elleni  propagandává  váltak.  

Nálam  a Haza,  idegenbe  úzöttségemben  is  szülőföldemet  
jelenti,  a Kárpátok  állandóan  emlékezetemben  hordott  gyö-
nyörűségét;  a személyiségemet  formáló anyanyelvem  ottho-
nát, amelynek megőrzéséért folyik, verseimben  az egyénisé-
gemet, anyanyelvemet „féltő örök csata". Az én magyarságom 
Babits  szavaival  élve: „igaz emberség, igaz  magyarságú-eu-



rópaiság",  többnyelvű,  több  kultúrájú,  amely  túlhaladja  a  
provincializmust:  megfogalmazva  a haladás  eszmeiségét.  

Szerintem minden nemzetnek szüksége van a más etnikai 
vagy szellemileg különböző népek kultúrájának és nyelvének 
gazdagító,  megújító  hatására.  Minél  több  kultúrának  vagy  
nyelvnek vagyunk birtokosai,  annál  gazdagabbak  vagyunk,  
annál jobban tudjuk értékelni a hazai művészetet, irodalmat, 
költészetet is: az ésszerűség és az igazságosság  szellemében.  

Tisztelettel 
Rosner  Árpád*  

13 Seymour  Road,  London  SW  19 5tl  

*  Rosner Árpád,  Londonban  élő  költőt,  1992 szeptemberében  Dinnyés  
József  daltulajdonos hozta  el  közénk  Kárpátaljára.  Az író-olvasó  találko-
zóra Ungváron  a KMKSZ-irodán  került  sor,  ahol  találkozhatott  honfitár-
saival.  Sáfáry  László  nemzedékének  tagja itt  elhangzó  kárpátaljai  honfi-
társainak  címzett  üzenetét  felajánlotta  Előszó  helyett  a jelen  antológia  
számára.  Földink  Munkácson  született  1910-ben.  Fiatalon  részt  vett  a  
Latorca-parti  város  irodalmi  életében,  a  Munkácsi  Magyar  Színház  ifjú  
rendezőjeként több kortársának művét állította színpadra. Verseket akkor 
még  nem írt,  de irodalom-szervezőként  kapcsolatban  állt  a  Sarló-mozga-
lom  tagjaival.  Gyerekkori  barátjának  mondhatja  Sáfáry  Lászlót,  akivel  
együtt  barangoltak  az  irodalom  ösvényein.  Az  általa  szervezett  szavaló-
kórus  tucatnyi  Sáfáry-verset  adott  elő,  de Petőfi, Ady  és más költök  izzó  
forradalmi  verseit is népszerűsítették  az ifjak körében. A szavalókórus  és  
színházi  tevékenysége  révén  került  Prágába,  az  ottani  főiskolán  tanult  
színházrendezést  is.  A  fasizmus,  illetve  a  németek  előretörése  folytán,  
Londonba emigrált, azóta ott él. Eddig 3 verseskötete látott ott  napvilágot.  
Örül  annak,  hogy  82  évesen  ismét  hazahúzta  a  szíve,  s  az  antológiához  
írt  Üzenete  révén  végleg  ittmarad  közöttünk,  azokkal,  akikkel  lámpát  
gyújtott  a Kárpátok  alján.  





BELLYEI  (ZAPF) LÁSZLÓ 

Beregszászban  született  1910-ben.  A pozsonyi,  zürichi  és  
prágai  diákévei  után  1934-töl  tíz  éven  át  tanárként  tevé-
kenykedett  szülővárosának  reálgimnáziumában.  Még  mint  
egyetemi hallgató,  1928-ban bekapcsolódott  a Sarló-mozga-
lomba. írásaival először A Mi Lapunk c. Sarlós kiadványban 
jelentkezik. Műfordítóként is bemutatkozik. Sikeresen ülteti 
át a kortárs  szlovák líra legjobbjainak,  így Martin  Rázus  és  
Emil Lukac alkotásait.  1938 óta Magyarországon  él,  Kapos-
váron  tanítóskodik.  A második világháború után  Magyaror-
szágon bekapcsolódik az irodalmi életbe. Főként a dunántúli 
lapokban,  a pécsi Jelenkorban  közli  cikkeit.  

A 30-as évek elejétől mint a Magyar írás, Magyar Minerva 
munkatársa  kritikáival,  irodalmi  tanulmányaival  segíti  a  
kortárs  költők,  írók  szakmai  fejlődését.  Nagy  figyelemmel  
méltatja  Sáfáry  László  első  verseskötetét.  1984. július 3-án 
keltezett  levelében  szerényen  megjegyzi,  hogy  „a  szépiro-
dalom terén nem tudtam magamnak nevet szerezni".  Mind-
amellett tudjuk, hogy különböző sajtókiadványokban, a helyi 
antológiákban  sorozatosan  jelentek  meg  kiérlelt  novellái,  
folytatásokban  közölt  regényrészletei,  melyekben  vidékünk  
magyar  értelmiségének vívódó, közösségteremtő  világát raj-
zolta meg. Kísérletet tett a helyi  dráma megteremtése  érde-
kében is. Négy  színpadi  művét  adták elő. A Bujdosó  c.  szín-
művének  a  témáját  vidékünk  kuruc  múltjából  merítette.  
1935-ben  a szülővárosában  megrendezett  Rákóczi-ünnepé-
lyen mutatták be, melyet  leközölt  a Magyar írás is.  Doktori  
értekezést  írt  Thomas  Mann-rói,  megírta  a  csehszlovákiai  
magyar  irodalom  történetét.  Úttörő  jellegű  munkájának  
azonban  csak rövid vázlata jelent  meg  1932-ben  a Bujnák-
emlékkönyvben. 

Művei:  Kritikái, tanulmányai,  novellái,  drámái  és műfor-
dításai  főleg  a Magyar  írás  (1932—1934),  Magyar  Minerva  



(1930—1938)  számaiban  találhatók  meg.  Magyar  Irodalom  
Csehszlovákiában. Pavlovi Bujnakovi c. emlékkönyv. — Bra-
tislava,  1933.  —  85—95.  о.;  Márta.  Regényrészlet  //  Szlo-
venszkói Magyar írók antológiája. — Nyitra,  1937. — 4. köt. 
— 226.  o.  

Irodalom:  Csanda Sándor. Első nemzedék. — Bratislava: 
Madách Kiadó,  1982. — 315. o.; S. Benedek András.  Magyar 
irodalom  Kárpátontúlon  a két világháború  között //  A  Kár-
páti  Kalendárium  Irodalmi  Melléklete  1971.  —  Uzshorod:  
Kárpáti  Kiadó,  1970.  —  19—20.  o.;  S.  Benedek  András.  A  
kárpátukrajnai  magyar  irodalom  és  hagyományai  //  Napja-
ink.  —  1974. —  11.  sz. —  2.  o.;  S.  Benedek András,  Kovács  
Vilmos.  A kárpát-ukrán  magyar  irodalom  története  1945—  
1975. — IV. köt. — Bp.: Akadémiai Kiadó,  1982. —  159—174. o. 



Bujdosók* 

Színmű egy felvonásban  a kuruc  időkből  

(Szín:párizsi külvárosi mulató különszobája. Cifra fal-
festés, a falakon francia feliratok. Jobbra ajtó a kijárat 
felé, balra ajtó a  söntés felé. A  szoba közepén  hosszú  
asztal,  rajta öblös kupa  és  serlegek.)  

1. jelenet 

HARGITA és FELED az asztalnál ülnek, előttük borral 
telt serlegek. 

HARGITA  (kezével  legyintve):  Haj,  cimborám!  Ti  legény-
emberek vagytok,  sokszor  ki  is gúnyoltok  engem...  

FELED  (ravaszul tiltakozva);  Mi nem...,  mi nem...,  legfel-
jebb  Mikes...  

HARGITA: Az bizony, az a csípős nyelvű Mikes. Hallottam 
a minap, hogy a hátam mögött ceremóniamesternek  nevez...  

FELED  (közelebb  hajolva  hozzá):  Istenemre  mondom,  
szépséges  kis  név.  Bár  az  lennél,  te  Hargita,  itt  a  francia  
királynál...  Tudom, többre  mennénk...  

HARGITA: Meg aztán könnyú nektek..., ti legényemberek 
vagytok... 

FELED: Az  már egyszer  szent  igaz.  (Bosszantva.)  Tudod,  
legények  és  szabadok.  

HARGITA  (elmélázva):  Ti  nem  tudjátok,  mi  az,  itt  élni  
messze,  évek  óta mindig  idegen  országban  és  tudni,  hogy  a  
feleségem otthon mindennap  vár...  

FELED (csípősen): Kedves egy cimborám, Hargita! ...Ne foly-
tasd, ne folytasd... Tudom úgyis, mit  akarsz ebből  kihozni...  

*  Előadták  a beregszászi  Rákóczi-ünnepélyen  1935.  május  5-én.  



HUNYAD  (jön jobbról):  Adjon isten, vitéz  barátom!  
HARGITA:  Hozott isten közénk...  Ülj  le  szépen!  
HUNYAD (leül az asztalhoz):  Mivel űzitek itt az unalmat? 
FELED  (tréfásan Hunyadnak  int): Tudod,  Hunyad,  itt  az  

ideje...  Minden  hónap  elsője  után jön  a nagy  pecsétes  levél  
a Hargita  asszonyától  és ilyenkor kezdődik  a ceremónia...  

HARGITA (dühösen): Hagyd azt az utálatos szót..., tudom, 
hogy  az a csavaros  eszű Mikes találta  ki. Ha még egyszer a 
szádra veszed, akkor nem olvasok nektek  ma este  semmit...  

FELED  (legyintve):  Hja,  nem félünk  mi  attól.  Te  úgysem  
tudod megállni, hogy fel ne olvasd  nekünk a feleséged  leve-
leit. Neked  ez már valóságos  szenvedélyed...  

HARGITA (rá se figyel  társaira, elgondolkozva  nyúl zsebé-
be és  onnan egy nagy csomó  levelet kotorászik  elő):  Itt  van-
nak,  itt.  Ma jött  éppen  az  ötvenedik...  Nagy  idő  az,  te  nagy  
isten... 

HUNYAD: Bizony, már 1715-öt írunk és 1711 télvége volt, 
mikor elhagytuk  Magyarországot...  

FELED: Veszekedett hideg szél fújt akkor a beregi hegyek-
ben...  És te Hargita  olyan kemény szívű akartál lenni, hogy 
azt mondtad a széltől könnyezik a szemed... ha-ha-ha. (Han-
gosan  nevet.)  

HARGITA (nem hagyja magát zavarni):  Azóta minden hó-
napban kaptam  egy levelet.  (Leteszi a levélcsomót az asztal-
ra.)  Ma  kaptam  az  ötvenediket,  ma jubilálhatok  fiatal,  25  
éves fejemmel... 

HUNYAD:  Ez volt hát az oka, hogy meghívtál  bennünket  
ide  egy kis jó  bordeauxi  borra7  

HARGITA:  Csodálkozom,  hogy  csak  ketten jöttetek.  Már  
9 óra van. 

HUNYAD: Mert egyre rosszabb hírek járnak...  Nincs már 
itt senkinek  semmihez  se kedve...  

FELED  (Hargitához):  Vagy pedig  megunták  a fiúk már a 
ceremóniádat,  csak  mi  tartunk  ki  ketten  Hunyaddal  hűsé-



gesen... (Hunyadira kacsint.) Csak azt nem tudom, hogy vajon 
Hunyad  a jó  bordeauxi  bikavér  kedvéért jött  el, vagy  pedig  
a te kedvedért???  Ami  engem  illet...  

HARGITA: Csak beszélj, beszélj. A múltkor is addig pisz-
kálódott itt velem Mikes, míg a végén aztán elsírta magát a 
nagy legény... (A leveleket rakosgatja, a legfelsőt felveszi, szét-
nyitja.) Tizenkét levelet mindig magamnál hordok... ez éppen 
egy évet tesz  ki...  

HUNYAD  (Érdeklődéssel  a  levélre  néz):  Mégis,  mi  újság  
van  otthon?  Mit ír az  asszony?..  

FELED  (Hunyadhoz):  Mit  kíváncsiskodsz?  Nem  tudod  
még?..  Mit  is  írhatna?  

HARGITA  (olvas): „Kedves jó féljem! Tudatom, hogy én is 
meg a két gyerek is egészségesek vagyunk, melyhez hasonlót 
Kegyelmednek  is  kívánunk.  Elsőben  is  tudatom,  hogy  a la-
kást  a  tiszttartó  fenekestül  átrendezte.  Ott,  ahol  a vendég-
szoba volt, ott most a gyerekek lomos szobája van. A hálóból 
a nagy heverőt általhelyeztük a gyerekekhez. Ha az a jóságos 
isten adná, hogy véletlenül betoppanna,  meg sem ismerné a 
régi házat. A fal melletti kis asztalra ma is mindennap friss 
virágot tesznek, mint amikor itt volt..."  

FELED: Igyunk is azért, cimboráim! A végén még ellágyu-
lunk, vagy elalszunk a sok érzelemtől... Megint olyan hosszú 
levelet  írt  a feleséged... 

HUNYAD:  Úgy  tud  írni,  hallod,  hogy  elmehetett  volna  
akár íródeáknak is...  

FELED (felemeli serlegét): Isten éltessen bennünket  sokáig!  
HUNYAD: És vessen véget  bujdosásunknak!  

MIND koccintanak,  isznak.  

HARGITA (tovább olvas): ,A múltkor a tiszttartóval be kel-
lett  mennem  Kolozsvárra.  Mindig  arra gondoltam,  mennyi-
veljobban  elintézné mindezt Kegyelmed.  Kolozsvárott  talál-
koztam  egy  asszonnyal..."  



FELED (érdeklődéssel figyelt Hargita szavaira):  Kolozsvá-
rott  egy  asszonnyal?..  

HARGITA  (tovább  olvas):  „...olyan  megható  volt  az  eset,  
hogy most is hull a könnyem, ahogy visszaemlékezem rája...  
О beszélt  nekem a fiáról, aki Kegyelmetekkel vagyon  a buj-
dosásban..." 

FELED  (félbeszakítja):  Várj  csak,  cimbora...  Te,  Hunyad,  
nem  te beszélted  a múltkor,  hogy  édesanyád  átköltözködött  
vala  Kolozsvárra?  

HUNYAD  (hevesen megragadja Hargita kezét):  Olvasd  to-
vább, Hargita,  olvasd!  

HARGITA  (tovább olvas):  „...én meg Kegyelmedről  beszél-
tem neki. Aztán a végén mindketten sírásba fakadtunk. Úgy 
megsajnáltam azt a szegény asszonyt, akinek férje és két fia 
halt  meg  a trencséni  ütközetben  és  az  az  egy  fia,  aki  meg-
maradt,  a Nagyfejedelemmel  bujdosik  valahol.  Még most  is  
látni  vélem,  amint  a derék  szál  asszony  tiszta fehér,  patyo-
latősz fejével könnyezve  is büszkén  állt  előttem..."  

HUNYAD  (aki keze fejére  dűlve hallgatott):  Ne olvasd,  ne  
olvasd  tovább!!!  (Az  asztalra  dűl  fájó  kiáltással.)  Az  az  én  
anyám... 

FELED  (dühösen  a  kardjára  csapva  felugrik):  Ugyan  
Hargita,  tedd már  el azokat  a leveleket.  Mikor már  olvasol,  
tudom,  hogy  sose jöhet  ki  belőle  semmi jó...  Igaza  van  Mi-
kesnek, valóban megérdemled  azt a nevet,  hogy  ceremónia-
mester... 

HARGITA: Nem bánom, akármit mondtok, vagy akárhogy 
csúfoltok is,  de engedtessék meg nekem, hogy  sajnáljam  ön-
magunkat,  bujdosó  kurucokat,  szegény  magyarokat.  Meny-
nyit áldoztunk,  mennyit lelkesedtünk, mindent kockára tet-
tünk.  (Hunyadra  mutat.)  Itt  van...  mennyi  letört  ember,  
mennyi  gyászos  szomorúság jelzi  utunkat.  Mennyit  szenve-
dett  a magyar  és minden  hiába,  minden  hiába...  



FELED  (odamegy az asztalra  borult Hunyadhoz, fejére  te-
szi  kezét):  Ne  búsulj,  Huny ad  pajtás...  Ne  hallgass  erre  a  
ceremóniamesterre.  (Hargitához.)  Te  meg  tedd  el  azokat  a  
leveleket,  mert  lelkemre  mondom,  rögvest  mind  egy  szálig  
tűzre  dobom!!  

HARGITA  (morózusan  összeszedi  a  leveleket  és zsebre  te-
szi):  Hiába  is  ágáltok,  cimboráim,  tudom  nektek  is  fáj  az,  
ami nekem fáj. De én őszinte vagyok itt is, a francia „Gloire" 
vendéglő  különtermében, ti pedig ősi magyar virtuskodással  
a  hősiesség  ragyogó  kacagányába  akaijátok  öltöztetni  a  di-
dergő  valóságot...  Ertem  én ezt...  tudom  én ezt...  

FELED  (átöleli  a  búsuló  Hunyadot,  felrázza):  Ne  búsla-
kodj, Hunyad! Egyenesítsd ki magad, ne légy  anyámasszony  
katonája.  (Felegyenesíti.)  

HARGITA:  Hunyad...  csak nem a trencséni  ütközet?  
HUNYAD  (lassan feláll,  szomorúan  nevet): Semmi...  sem-

mi  az  egész...  
FELED  (Hargitához):  Mit  rágódol  annyit  a  trencséni  üt-

közeten? Elvégre nem vagyunk már gyámoltalan  csecsemők,  
hogy  mindig  az anyánk után  sírjunk...  

HUNYAD:  Semmi...,  semmi...  Csak  egy  kis  gyöngeség...,  
szédülés... 

HARGITA:  Tudom,  ez  az,  amiről  beszéltél.  Ez  hát  az  a  
szédülés, ami a trencséni ütközet óta van rajtad, mikor meg-
sebesülve  órák hosszat feküdtél  eszméletlenül  a vízben... 

HUNYAD:  Csak  egy kis  nyilalás  a homlokomba,  itt,  ahol  
a  sebhely  van...  

FELED  (felindultan  a  szín  elejére  jön,  int  Hargitának,  
hogy  hallgasson  már):  Nem  tudom,  mit  kell  annyit  arról  a  
trencséni csatáról beszélni. Megvolt és vége... (Félig a nézőtér 
felé.)  Nem  is tudom, mit  irkál  a felesége  annyit  ennek  a pi-
pogya Hargitának..., sokkal jobban járna ő is, ha inkább mást 
csinálna... 

HARGITA:  Kicsoda???!!!  



FELED: Hát a feleséged... (Hunyadhoz.) Mit gondolsz, cim-
bora, mit akarok mondani?..  He-he-he...  

HARGITA (dühösen Feled felé  ugrik): Nem, ezerszer nem. 
Ezt  már  nem  hagyhatom...  Hogy  valaki  így  beszéljen  róla!  
Elvégre nem vagyunk  labancok...  

FELED  (kirívóan Hargitához):  Kurucok  vagyunk...  
HARGITA: Döntsön köztünk a kard és a vér...  (Megragad-

ja  kardját  és ki akarja  rántani.)  
FELED  (kardjához kap):  A kard  és a vér... 
HUNYAD (közéjük ugrik): Drága cimboráim! (Hargitához.) 

Csak nem veszed  olyan főbenjáró esetnek a Feled  incselke-
dését? 

HARGITA  (félre akarja tolni Hunyadot):  Csak te ne  avat-
kozz ebbe bele...  Ez  az  én  dolgom!!  

HUNYAD: Vitéz pajtásaim! Gondoljatok arra, mit mondott 
a Fejedelem... Hogy mielőtt két kuruc egymásra kardot ránt, 
higgadjanak  le  előbb  egy egész nap  és egy  egész  éjjel...  

HARGITA: Igazad van..., a Fejedelem mondta... és mi most 
csak  szegény bujdosó  kurucok vagyunk...  (Visszatolja  kard-
ját.) 

FELED (elengedi kardját): Nektek ma este nagyon pipogya 
kedvetek van...  

HUNYAD: Fogjatok kezet  pajtásaim! 

HARGITA és FELED kezet fognak. 

FELED  (Hargitához):  Különben  is  tudhatod,  hogy  téged  
akartalak  kissé  felserkenteni  és  nem  a  feleséged...  (Vidá-
man.) Azt  sem tudom, csúnya-e,  vagy  szép...  

HUNYAD:  És  messze  van  tőlünk...  Ha  mi  neki  is  indul-
nánk  a nagy útnak,  tán sose  érnénk  el  élve  hozzá...  



2. jelenet 

PINCER (jön jobbról):  Uraim, egy idegen úr keresi itt Ke-
gyelmeteket... 

HARGITA: Ki  az?  
FELED: Miért nem jön  be?  
PINCÉR: Nem tudom,  könyörgöm.  
HUNYAD:  Hát bennünket  már mind  ismersz.  
PINCÉR: Az igaz. De ezt  az urat még soha nem láttam itt.  
HARGITA:  Milyen  nyelven  beszél?  
PINCÉR: Nem tudom,  csak magyarul.  Franciául  egy szót 

sem tudott a gazdámmal beszélni, meg aztán németül is tud 
egy pár  szót.  

HARGITA: Akkor szerencséje, hogy magyar vagy, hogy itt, 
ahová a kurucok járnak,  magyar nyelvű  kiszolgálás  van.  

HUNYAD: Hát  csak hadd jöjjön már be  az  az úr!  
PINCÉR (kinyitja a jobb  oldali ajtót): Tessék beparancsol-

ni, nagyságos  uram.  Itt vannak  mind  a vitéz  urak.  
VÁCZY  (a nyitott  ajtón  bejön jobbról):  Szerencsés jó  estét  

adjon  a magasságos  isten,  drága vitézlő  kuruc  barátaim...  

PINCÉR a jobb oldali ajtót behúzza,  el.  

HARGITA  (elébe  siet):  Ilyen  nem várt  öröm  itt,  Francia-
honban!!  Isten hozta  Kegyelmedet!!  

VÁCZY, HARGITA megrázzák egymás kezét, megölelik 
egymást. 

HARGITA (közben örömmel):  Ki látott már ilyen csudát??? 
Ki  gondolta  volna,  hogy  kedves  apámuram  ide jöjjön  hoz-
zánk,  a franciák fővárosába? 

HUNYAD:  Hogy jutott  el  ide?  
FELED:  Mi járatban?  Hogyan?  



VÁCZY: A leggyorsabb forspontos postával jöttem  minde-
nütt..., siettem, hogyan tőlem tellett. De mikor ide  érkeztem 
Párizsba, alig is tudtalak megtalálni...  Látom, itt a világ vé-
gén búslakodtok egy-egy  kupa bor  mellett...  

HARGITA: Fiúk! Cimboráim! Nézzétek csak, ez Váczy Gá-
bor,  az  apósom.  Most jött  Magyarhonból,  most jött  onnan,  
ahová mi  is vágyunk,  talán még a csizmáján  is  a hazai  por  
van.  Gyertek,  szorítsátok  meg a kezét!!!  

VÁCZY (sorra kezet fog velük és megöleli őket): A szülőföld 
üzenetét,  az  édes  szülőföld  szeretetét  hozom nektek, fiúk! 

HARGITA:  Üljön  csak le ide közénk  Kegyelmed.  
VÁCZY: Nem is ártana már nekem egy kis pihenés.  (Leül  

az asztalhoz  Hunyad  és Hargita  közé.)  
FELED:  Remélem,  csak  az  utazástól  fáradt  el  bátyám-

uram. (Tölt a serlegekbe.) Koccintson csak velünk egyet ebből 
a jó  szíverősítőből!!  

VÁCZY: Bizony fiúk, messze vagytok ti itt az édes magyar 
szótól. Egy egész örökkévalóságnak tetszik, míg az ember ide 
elér... 

HUNYAD: Ide mihozzánk nemhogy egy magyar ember, de 
még a magyar  szellő  se jut  el  már  tán...  

HARGITA (felvesz egy serleget):  Igyunk kedves  apámuram 
egészségére!  (Bal  kezével  átöleli.)  Bár  csak  az  apósom,  de  
mégis  olyan  nekem, mintha  az  apám volna.  Kegyelmed  ne-
velt  engem  kiskoromtól  fogva,  kegyelmed  lányát  szerettem  
már, pedig  gyenge legényke voltam még  csak.  

MIND: Az  isten  tartsa  soká!  (Koccintanak  és isznak.) 
HARGITA:  Csak  nem  bírok  betelni  a  csudával,  hogy  Ke-

gyelmedet  itt látom. 
FELED:  Mi szél  hozta  hát ide? 
HUNYAD:  Olyan  híreket  kapunk  otthonról,  hogy  szinte  

szégyelljük  elhinni.  
HARGITA:  Csak nincs valami  baj  a házunk  tája  körül??  



VÁCZY  (megpödri  bajuszát,  köhint  egy-kettőt):  A  házunk  
tája körül?.. Na...,  nem egészen...,  hm-hm-hm...  

HARGITA (ijedten): Talán a feleségem?.. Vagy a kis Dönci?.. 
VÁCZY: Az nem. Arról szó sem lehet. Egészségesek  mind,  

mint  a parancsolat  és várnak, hogy  hazagyere...  
HARGITA  (türelmetlenül):  Beszéljen  már  apámuram!!  
FELED: Tán még az én jóslatom vált be, hogy ilyen nehe-

zen  ejti  a  szót...  
VÁCZY:  Beg  de  sietős  a  dolgotok!  Váljatok  már  egy  ki-

csinykét, hadd szuszogjam ki magam...  Még a beszéd is ter-
hes már  egy ilyen idősebb  embernek...  

HARGITA:  Mégis  csak valami  nagy  dolognak  kellett  tör-
ténni légyen,  hogy  ilyen  nagy  útra szánta  magát.  

VÁCZY: Az már  okos  szó.  Mert  az bizony  nagy  dolog.  
HUNYAD: Mit  titkolózik  Kegyelmed  annyira  előttünk?  
FELED:  Úgyis  ki vagyunk  mi már  készítve...  
HARGITA:  Ez nekem már  sehogy  se  tetszik...  
VÁCZY:  Bizony  nekem  sem...  Mert  a haza  is  nagy  dolog,  

a  szabadság  is, meg  az országgyűlés  is...  
HARGITA:  A haza?.,  a  szabadság...  
FELED:  De  mi közünk nekünk  az  országgyűléshez?  
VÁCZY: Úgy van, úgy... (Elgondolkozva.)  Mi közötök nek-

tek, meg a Nagyfejedelemnek?..  Azt én is szeretném  tudni...  
Hol van most a  Fejedelem?  

HUNYAD  (lassan magyarázva):  Bellevue marquisnál  van 
nagy fogadtatáson.  Ettől  az estétől  sok minden függ, mert a 
marquis  igen bennfentes  a királyi  udvarban...  

VÁCZY:  Akkor  még  a  Fejedelem  se  igen  sejti...,  mert  ha  
tudná...,  ki  tudja...  

HARGITA (szeretetteljes indulattal): Ne játsszon itt velünk 
apámuram,  mert még  a végén  egészen  dühbe  hoz!  

VÁCZY:  Nem  én  hozlak  dühbe,  kedves  fiam,  hanem  az,  
amit  éppen  mondani  készülök.  A  magyar  országgyűlés  egy  
új  törvényt  hozott.  Ahogy  megtudtam,  lóhalálában  jöttem  



ide... (Emelt hangon.) Mert ez a XLIX. törvénycikk a legbor-
zasztóbb valami, amit valaha is hallottatok... (Hevesen.) Mert 
hogy II. Rákóczi Ferenc..., a Nagyfejedelem..., a magyar nem-
zet büszkesége  hazaáruló  legyen.  

HARGITA  (felugrik,  magából  kikelve):  A  magyar  ország-
gyűlés  a Fejedelmet  hazaárulónak?..  (Homlokához  kap.)  Jól  
hallok?..  Nem  álmodom?..  Nem káprázik  a szemem?..  

FELED  (az  asztalra  csapva):  Akkor  az  nem  magyar  or-
szággyűlés...,  az labanc  gyülekezet...  

VACZY (emelt hangon):  Pedig így van... A magyar  ország-
gyűlés  a Fejedelmet  és bujdosó  társait,  akik  az  amnesztiát  
eddig igénybe nem vették,  a haza nyílt  ellenségeinek,  haza-
árulóknak és az igazi szabadság felforgatóinak bélyegezte és 
összes javaikat  a királyi  kincstár  számára  lefoglalandónak  
jelenti  ki...  

HARGITA,  HUNYAD  és  FELED Váczyra  meresztik  
szemüket és egy rövidke pillanatig mintegy megbódul-
va hallgatnak. 

HARGITA  (kardjára csap):  Lánchordta bitang  labancok!  
FELED  (felugrik az asztaltól  és előbbre jön):  Ördög és po-

kol! 
HUNYAD  (felugrik kiáltva):  Árulás!!!  Bérencekü!  
HARGITA:  Mi?..  Hazaárulás?..  Akik  a  hazáért  mindent  

feláldoztunk?..  (Kitörve.)  Te nagy  Isten, hogy tudod  ezt néz-
ni??? 

HUNYAD: Én hazaáruló?..  Kinek édesapja és két testvére 
halt meg a kuruc magyar szűzmáriás  zászlókért?..  Én haza-
áruló..., aki itt élek a száműzetés börtönében és őszhajú édes-
anyám hiába várja haza  egyetlen megmaradt fiát? 

HARGITA: A Nagyfejedelem hazaáruló...,  aki egész  életét  
a magyar népért áldozta fel..., akinek minden legkisebb gon-
dolata  a  szabadság?..  A  Nagyfejedelem?..  II.  Rákóczi  Fe-
renc?.. 



FELED: A mi  Urunk?..  
HUNYAD: A mi  vezérünk!!!  
VÁCZY  (egyedül  az  asztalnál  ülve):  Fiaim!..  Igazat  adok  

nektek  mindenben...  Az  emberi  szájban  talán  nincsenek  is  
olyan kemény szavak, talán csak a nagy Istennek van olyan 
szava,  mint  amilyennel  most kiabálni  kellene...  

FELED:  És  ha még  egyszer  hazamegyünk,  akkor  azokat  
a magyarokat,  akik ezt a törvényt hozták, nem karddal,  ha-
nem  a sintérekkel  fogjuk  letaglaltatni.  

VÁCZY:  Igazság,  igazság,  fiaim, minden  szavatok...  De ti  
itt  éltek, messze  az  otthontól  és nem tudjátok...  

HARGITA:  Hagyja Kegyelmed.  Itt nincs mit tudni  és mit 
nem  tudni...  

HUNYAD:  Erről  nincs mit  beszélni!  
HARGITA:  Igaza van Felednek, hogy erre csak a sintérek 

komisz taglójával lehet felelni..., lehetne felelni, ha még egy-
szer hazamennénk...  

VÁCZY: Tudom  én, hogy nektek igazatok van... Azt is tu-
dom, hogy  ennek mindenütt  az országon kívül  is lesznek fo-
lyamányai...  Jó, hogy Bellevue  marquis,  akivel  a Fejedelem 
ma este tárgyal...  még nem tudja...  

HUNYAD: Hát akkor mire fel teszi azt az ellenvetést, hogy 
de mi  nem vagyunk  otthon?  

VÁCZY:  Ez  az, amit mondani  akarok...  
HARGITA:  Okosabb,  ha  erről  nem  beszélünk,  mert  már  

nagyon  forr a vérem! 
VÁCZY (tempósan hol az egyiknek, hol a másiknak  beszél):  

Csak azt akarom mondani, hogy ti nem vagytok otthon...,  ti  
eljöttetek  otthonról  a szép  kuruc idők után...,  ti  nem  tudjá-
tok,  mi  van  most  ott.  Ti  csak  néhányan  vagytok  itt,  nem  
tudjátok,  mit jelent  az,  mikor  egy  egész  ország,  egy  egész  
nép minden gondolata egy álomra van építve, mikor minden-
kinek  csak  egy gondja van...,  hogy vár..., vár...  és vár  és  re-



mél...,  várja  Rákóczit,  a  mi  Nagyfejedelmünket,  hogy  visz-
szajön... 

FELED:  És  mi nem várunk?  
HARGITA:  Mi  nem vagyunk  az  álmok  és remények  kop-

lalói?.. Ti meg nem tudjátok, hogy a Nagyfejedelem mennyit  
jár,  mennyit  kilincsel,  mennyit  küzd és harcol  értetek,  akik  
otthon vagytok...  

HUNYAD:  Mennyit vártunk,  hogy belefoglalnak  bennün-
ket  az  európai  közbékébe...  És  megkötötték  az  utrechti  bé-
két...  utána  a rastatti  békét...  Minket  azonban  kifelejtettek  
belőlük... 

VÁCZY: Hja, fiacskám. Nemcsak minket felejtettek ki be-
lőle,  hanem  más  kis  nemzeteket  is.  Ez  már  a  mi  sorsunk,  
nincs  is rajta mit  csodálkozni...  

HUNYAD:  De  igenis  tiltakozni  és  tenni  kellene  valamit  
ezek  ellen  az állapotok  ellen...  

HARGITA: Nem igaz, hogy a franciák nem szeretnek ben-
nünket  és  azért  hagytak  cserben,  hanem  igaz  az,  hogy  sze-
retnek bennünket...  Én tudom,  itt  élek  közöttük...  De  nem-
csak  mi  csalódtunk  a  francia  király  támogatásában,  ők  is  
csalódtak bennünk, a híres kuruc csapatokban, melyek aztán 
vereséget  vereségre  halmoztak  az  első  nagy  győzelmek  
után... 

VÁCZY: Arról mi igazán nem tehetünk, mert hisz mi egye-
dül  álltunk szemben  a hatalmas  Habsburg-kamarillával...  

HARGITA:  Tény  az,  hogy  tehetünk,  nagyon  is  tehetünk  
róla...  A  mi hibánk is, hogy  ez lett a kuruc nóták  és  tároga-
tózások  vége...  Maga  a  Nagyfejedelem  volt  az,  aki  elejitől  
kezdve óvatosságra intett bennünket, aki nehezen ment bele 
a forradalomba. Öt egy időben megbízhatatlannak és német-
nek is tartották... Mert ő mindig hangoztatta, hogy nem elég, 
ha  egy  nép  lelkesedni,  nagy  hatalmas  lángokra  lobbanni  
tud...  Nem  elég a mellveregetés  és  az esztelen  csak azért  is  
virtuskodás... 



HUNYAD:  Igaz...  Igaz... A Fejedelem mindig  nyugalomra  
és óvatosságra intett bennünket... О pénzzel és ésszel akarta 
megszervezni a felkelést és nemcsak virtusos  lelkesedéssel...  

FELED  (közelebb jön  hozzájuk):  Arra  azonban  már  nem-
csak Gábor bátyánk, de én is kíváncsi vagyok ám, hogy hová 
jutott volna  a Nagyfejedelem  lelkesedés  nélkül?  

HARGITA  (izgatottan járkál,  a színnek hol az egyik, hol a 
másik  végében áll  meg, hol a nézőtér, hol  Váczy és Feled  felé  
beszél):  Szó  sem lehet róla!  Persze,  hogy lelkesedés,  hősi  el-
szánás nélkül semmi se lett volna az egészből... Ez igaz... De 
a  mohácsi  csata  is  egészen  másképp  végződött  volna,  ha  a  
szép lelkesedést  és hősi  elszánást korlátok közé  szorítják és 
okosan  bevárják  az  erdélyi  vajda  seregét...  Ez  is  igaz...  A  
Fejedelem  elejitől  kezdve  a  pontosan  kitervelt  és  ésszerű  
pontossággal  véghezvitt  munka híve volt...  (Keserű  indulat-
tal.)  A  magyar  fajtának  pedig  éppen  ez  a baja,  hogy  ehhez  
nem ért...  Mi lelkesedünk,  az esztelenségig  bátrak  és hősök 
vagyunk,  de  nem  tudjuk  ezt  a  nagy  isteni  szikrát...,  mely  
bennünk lobog a legősibb idők óta...,  nem tudjuk  összekötni  
az európai  önfegyelmezéssel  és szívós  kitartással...  

VÁCZY: Hát fiaim...,  ha az egészet jól  meggondoljuk...  

3. jelenet 

ÁRVAY jön  balról): Adjon  Isten jó  estét, kedves jó  cimbo-
ráim! 

HUNYAD: Hozott  Isten közénk,  kedves  barátunk!  
ÁRVAY  (izgatottan):  Szörnyű  hírt hallottam,  fiúk...  
HARGITA:  Már  te is  tudod?..  
ÁRVAY:  A  magyar  országgyűlés...,  a  magyar  ország-

gyűlés... 
HARGITA:  Bizony  való  a hír...,  nekünk  is  szégyenben  ég  

az  arcunk...  
ÁRVAY (kebeléhez kap): Nekem a szívem fáj..., itt..., itt... fáj... 



FELED: Te is anyámasszony  katonája  vagy?..  
ÁRVAY:  Nem,  én  ezt  nem  bírom  ki...,  én  ezt  nem  élem  

túl...  Mit  ér nekem  ezután  az egész  élet?..  
HARGITA: Nagy ütés...,  szorítsd  össze  a fogad és viseld! 
ÁRVAY  (az  előtérbe jön,  síró  hangon):  Én  elhatároztam,  

hogyha  ez igaz...  (Pisztolyt  vesz elő.)  Ha  ez igaz,  akkor  nem 
érdemes élni... (A pisztolyt  a fejéhez  emeli.)  

FELED, HARGITA,  HUNYAD odarohannak  hozzá.  

HARGITA  (kiáltva):  Esztelen  és gyáva vagy...  
FELED: Hogy  nem szégyelli  magát  az anyámasszony  ka-

tonája. (Villámgyorsan elkapja egyik kezével a csuklóját,  má-
sikkal  kicsavarja  kezéből  a pisztolyt,  a  levegőbe  lő,  tovább  
próbálja,  de  nem  lő  többet.)  így  ni...  Most  már  nem  veszé-
lyes... 

ÁRVAY:  O..., milyen buta és szerencsétlen  vagyok  én...  
HARGITA  (karon  fogja  Árvayt):  Ne  is  beszéljünk  erről...  

Gyere csak, egy közös földink van itt... (Az asztal felé  vezeti.)  
ÁRVAY: Haj, be rég láttam bátyámuramat...  Hozta  Isten!  
VÁCZY  (kezet fog  Arvayval):  Magam  is  szégyellem,  hogy  

én hoztam  a hírt  a fiúknak... 
HUNYAD  (Árvayhoz):  Na...,  nem  tudom,  mit  szól  a  Feje-

delem, ha megtudja?..  
ÁRVAY: Érte  és a szabadságért  akartam  meghalni...  
HARGITA:  Ha már egyszer  nem haltál  meg  Trencsénnél,  

akkor most  élni  kell  és nem meghalni...,  most viselni  kell  a  
terhet... 

HUNYAD:  Nem  tudod,  a  marquisnál  van  még  a  Fejede-
lem? 

ÁRVAY: Azt hiszem, még ott van. Meglehet, hogy egy szó-
ra  még  ide  is  betér  majd,  ha visszafelé  megy  a városba.  (A  
jobb  oldali  ajtón  túlra  mutat.)  A  marquis  palotája  erre  van  
valahol... 



FELED  (a pisztolyt  zsebre  teszi):  Mondd  csak,  hol  csava-
rogtál oly soká? Hej, nekem rossz sejtéseim vannak... Hiába, 
nem lehet azt neked azért felróni..., meg kell adni..., nagyon 
fessek a párizsi  lányok...  

HUNYAD: Igyunk is azért, cimboráim! (Tölt a serlegekbe.) 
Ha  az  ember  ereiben  egy  kis  bor  van,  akkor  a  legbajosabb  
megpróbáltatásokat  is kiállja... 

MIND koccintanak  és  isznak.  

FELED (Árvayval koccintva): Igyál, cimbora... Neked még 
száraz  a torkod...  Fenékig  idd ki, hogy utolélj  bennünket...,  
hogy behozd  a kanyart... 

MIND leülnek. 

yÁCZY: Nehéz a ti sorotok..., fiaim... 
ÁRVAY: Nekem  senkim  sincs  otthon,  mégis  mindig  haza  

vágyom... 
HARGITA (Arvayra mutatva): Itt vagy ni, te is Arvay... az 

öngyilkosjelölt... Mondom én, így cselekszünk mi magyarok... 
Mikor ki kellene tartani, mikor tűrni és várni kellene, akkor 
letörünk,  kétségbeesünk...,  odavagyunk...  Mégis  csak  bor-
zasztó,  hogy  mikor  a Fejedelem  népéért  dolgozik  itt,  akkor  
otthon, a saját hazájában... a magyar országgyűlés  hazaáru-
lónak nevezi...  

VÁCZY:  Ez  szörnyűség...  De  lehet,  hogy  a  magyar  sors  
kénytelen  szörnyűsége...  Otthon már teljes négy éve mindig 
a  Fejedelmet  várjuk...  Mindennel  vártunk,  mindent  meg-
akasztottunk,  míg  ö hazajön...  És mikor  láttuk,  hogy  hiába  
várunk, hogy nem jön...,  még rosszabb lett  a helyzet...  Min-
den magyarban Rákóczi álmodóját és visszaváróját látják ná-
lunk..., az osztrákok nem hisznek senkinek, aki néma és nem 
átkozza ki hangos  szóval  a Fejedelmet... 



HARGITA:  Mégis  gyávák voltak  az  otthoni  magyarok,  és  
gyáva kutya  az országgyűlés  is...  

VÁCZY: Valóban gyávák voltak... Lehet, hogy azért voltak 
gyávák, mert féltették a saját bőrüket... De lehet, hogy azért 
ijedtek meg, hogy a kemény megtorlás ki ne irtson már min-
den  magyart  otthon  is,  ki  ne  űzzön  már mindenkit  a birto-
kából...  Ez  egy  kérdés,  amire  talán  soha  nem fogunk  tudni  
megfelelni...  Én  otthonról jövök  és tudom,  érzem,  hogy  ez a 
kérdés  nagyon is erősen fennáll...  

FELED: Kedves bátyámuram, jól vigyázzon ám a szavaira! 
Én  nagyon  víg  lelkületű  férfiú vagyok,  de  ilyen  kérdéseket  
aztán  nem  ismerek!  

VÁCZY  (Hargitához):  Kedves fiam... Most igazán fontosat 
akarok  beszélni  hozzád...  (Közelebb  hajol  hozzá,  meghatot-
tan.)  Ha  te  tudnád,  hogy  otthon  hogy  várnak  téged..v  hogy 
sajog  a szíve  a te feleségednek...,  az  én  lányomnak...  

HARGITA:  Ezt mi is jól  tudjuk...  (Sóhajt.)  Hisz  a kesergő 
leveleit gyakran még cimboráimnak is felolvasom. Annyiszor 
gondolok  rá,  annyi  mindent  beszélek  itt  róla,  hogy  már  el-
neveztek  engem  ceremóniamesternek...  

ÁRVAY: Hargita barátunknak még a kis ujja is érzelmes... 
VÁCZY (Hargitához): De te már négy éve nem láttad a kis 

Döncit...  (Meghatottan  mosolyogva.)  Már  azóta  nadrágban  
jár  és milyen  helyre  kis  legényke lett belőle...,  ha te  látnád,  
hogy mennyire  hasonlít  az  hozzád...  

HARGITA (mégha tot tan, alig tud uralkodni magán):  Miért 
is beszélünk  erről?.. Azt is tudom, ha egy kocsi gördül a por-
tánk  elé,  mindig  újból  kiszalad  az  útra,  hogy  vajon  nem-e  
én jöttem  haza...  Azt  is  tudom,  hogy  minden  este  és  reggel  
megcsókolja  a képemet...  

VÁCZY:  Igen  és közben  mennek  az  évek...  Minden  évben  
újabb és újabb búzakereszteket hordunk be a mezőről és sze-
gény  lányom,  látom,  hogy  mindig...,  különösen  tavasszal  
annyit  szenved...,  már néha  egészen  ráncosnak  tűnik  fel  az  



arca...,  az ajkai pedig gyakran kicserepesednek...  És mindig 
az  az  örökös  remény,  hogy  most  már  tavaszra...,  most  már  
karácsonyra...,  most már  aratásra...  

HARGITA:  Tudom, hogy  ez nem embernek való...  
FELED (Váczyhoz):  Kegyelmed vejéből már egész ceremó-

niamester  lett itt  nálunk...  
VÁCZY  (Hargitához):  Hát  mi  lesz  ennek  a  vége,  kedves  

egy  fiam?..  Mi  lesz belőled,  ha most  elkobozzák  minden va-
gyonodat,  ha  soha  többé  nem jöhetsz  haza?..  Hová  fogtok  
elbujdosni?..  Jöjjön  el  utánad  a  feleséged,  és  mi  lesz  itt  a  
gyerekekkel?.. 

HARGITA  (határozottan):  Ha a Fejedelem vagyonát  elve-
szik, vegyék el az enyémet is. Ha ő földönfutó lesz, mi is azok 
leszünk!!! 

HUNYAD:  Mi  a  fejedelemmel  és  a  szabadsággal  élünk,  
vagy  halunk!  

FELED:  Élünk vagy  halunk!  
ÁRVAY: Más választásunk  nincsen!!  
HARGITA  (keserűen  Váczyhoz):  Hát  mit  csinálhatnék  

én???... Mit  csináljak?..  
VÁCZY:  Én  megmondom  neked,  fiam  és  másnak  is,  aki  

akaija... 
HARGITA  (hevesen):  Mire gondol  Kegyelmed?  
VÁCZY: Értsd meg fiam, hogy én már öreg ember vagyok... 

Egyetlen lányom van... Nem bírtam nézni küszködését..., ke-
gyelmet  eszközöltem  ki  számodra...  Rád  nem  vonatkozik  a  
törvény, ha azonnal visszatérsz  hazádba...  

HARGITA  (felriadva  komor  hangulatából):  Kegyelmet?..  
Nekem  nem  kell  a  kegyelem...,  inkább  feszítsenek  hétszer  
keresztre,  de kegyelem...,  az nem kell...  (Élesebben.)  Külön-
ben is csodálkozom, hogyan lehet egy ilyen aljas áruló labanc 
társasággal  egyáltalán  szóba is  állni...  

HUNYAD:  Az  ilyen  kegyelemnek  ára  is van.  Milyen  árat  
fizetett  urambátyám  érte?  



VÁCZY: Nem mondom, nagy árat... De olyat, hogy a főem-
berek kivételével  talán mindnyájatokon  segíthetek...  

HUNYAD: Milyen  árat?!!!  
ÁRVAY: Mi  az a nagy  ár!!!  
VÁCZY: Miért is tagadnám. Nem magamért tettem... (Egy 

írást  vesz elő belső zsebéből és Hargitának  nyújtja.)  Itt van... 
Olvasd  el ezt...  így jutottam  én olyan  hamar  Párizsba...  

HARGITA  (mohón kap utána, széthajtja és olvassa.  Rövid  
néma csend  után az írásból  betűzi): „...als Bote  der  österrei-
chisch-kaiserlichen  Regierung..."  mint  az  osztrák  császári  
kormány  követe?..  (Kérdőleg  Váczyra  néz.)  Nem  értem  egé-
szen... 

VÁCZY:  Császárpárti  lettem,  fiam...,  miattad...  (A  többi-
ekre  néz.)  Miattatok...,  tiértetek...  

HARGITA: Énértem?..  Énmiattam?..  
HUNYAD: Nekünk nincs  rá  szükségünk!!!  
ÁRVAY: Nekünk nem kell  a kegyelem!!! 
HARGITA (elönti a düh, az írást az asztalra csapja):  Ezért  

számolnia kell Kegyelmednek Isten és ember előtt!!! (Kardot 
ránt.) Védje magát, vagy leszúrom és megölöm magamat is... 

VÁCZY  (nyugodtan  kardot  ránt):  Ha  úgy  akarod,  fiam...  
Nekem úgyis  mindegy...  

Hargita és Váczy egymásra rohannak,  kardjaik össze-
csengnek. 

4. jelenet 

Kint kürt harsan fel. 
HARGITA a kürtszó hallatára fáradtan leereszti a kar-
dot. 

FELED: A  Fejedelem...  
ÁRVAY: A Nagyfejedelem...  
HUNYAD: A mi  Urunk van itt...  



KURUC  vitéz  (balról jön,  vigyázz-állásba  vágja  magát):  
II. Rákóczi Ferenc, a szövetkezett magyar rendek vezérlő fe-
jedelme  és Erdély választott  fejedelme...  

RÁKÓCZI  és MIKES kuruc vitézektől  kísérve jönnek 
balról. 
MIND vigyázz-állásba vágják magukat félkörben. 

RÁKÓCZI  (a félkör  közepére jön):  Mi  az jó  vitézeim?..  Mi-
fajta villongás  ez itt?.. Mit jelentenek  e kivont  kardok?  

HARGITA:  Nagyságos  Fejedelemnek  jelentem,  hogy  az  
apósom, Váczy Gábor forspontos gyorspostán azt a hírt hozta 
hazulról,  hogy  a magyar  országgyűlés...,  hogy  a magyar  or-
szággyűlés... 

RÁKÓCZI  (közbevág):  Már  ti  is  tudjátok?..  Tudjuk,  hogy  
itt vagytok  és hazafelé  mentünkben  bejöttünk  nektek  meg-
mondani...  Bizony  vitézeim,  a  hír  éppen  a  legrosszabbkor  
jött...  Bellevue  marquis-val,  a király barátjával  igen fontos 
tárgyalásaim voltak ma este, s mire elmentünk hozzá, ő már 
előbb tudta ezt a szörnyű valóságot, mint mi... Bizony, min-
dig  az  volt  a  baj,  hogy  mindig  egyedül  voltam  és  mikor  a  
nehéz pillanatokban kellett, hogy összeálljunk..., akkor min-
denki  szétszaladt...,  akkor  nem  akartak  egységesen  rajtam  
keresztül  cselekedni...,  akkor  mindenki  önállóan  százféle-
képpen  gondolkodott...  

HARGITA  (Váczyra  mutatva):  Fejedelem  Uram,  az  én  
apámuram  a császár követe lett,  én ezt a szégyent nem bír-
tam el és párbajra hívtam ki őt... (Kardját visszadugja a hü-
velybe.) 

VÁCZY  (kardját  visszadugja):  A Nagyságos Fejedelem  is-
mer engem,  régi  kuruc vitéz voltam. Amit  tettem, nem  ma-
gamért tettem... (Jobbját felemelve.)  Esküszöm  az égre, hogy 
csak lányomért  és unokámért  tettem...  



HARGITA  (Váczyhoz):  Nekem  nem  kell  az  a  kegyelem,  
amit  a  császárnál  eszközölt  ki  számomra...  (Fejét  lehajtva.)  
Én szég^ellek itt megállni  a Fejedelem  előtt...  

RÁKÓCZI  (Váczyhoz): Jó  öreg vitézem,  te jó  ember  vagy,  
de gyenge, nagyon gyenge ember vagy... Te csak ember vagy, 
mint  a többiek  és nem vagy kuruc...,  nem vagy  hős...  

VÁCZY  (síró hangon):  Nem  győztem  nézni  lányom  vergő-
dését... 

RÁKÓCZI:  Az  Isten  színe  előtt  számolj  majd  tettedért...  
De  a te  lányod férje,  az az  én vitézem...,  ő  egy  kuruc  hős...,  
egy  erős férfi... 

HUNYAD: Nekünk  nem kell  a császár  kegyelme!  
FELED:  Mi  a Nagyságos  Fejedelemért  élünk  és  halunk!  
MIND:  Élünk  és  halunk!  
HARGITA:  Az  én  szívem  majd  megemészti  a  honvágy...  

Ha  virágot,  a  kék  eget  látom,  ha  vihar  van,  ha  esteledik...  
mindig  az  otthoni  estékre,  a  hazai  viharokra,  napsugárra,  
fellegekre és kék égboltra gondolok..., arra az égboltra, mely 
az  én szép szülőföldem felett mosolyog, vagy  szomorkodik...  
Ha alszom, az enyéimmel álmodom, ha bort iszok, a mámor-
ban  haza  szédülök.  A józanság  és  az  ébrenlét  hideg  börtön  
énnekem...  De  labancoktól  és  árulóktól  soha  kegyelmet  el  
nem fogadok és akár holtomig száműzetésben  bujdosom...  

RÁKÓCZI:  Jó  vitézeim!  Ügyünk  válságosra  fordult  most.  
De  kérdem  én: ha  Isten velünk,  ki  ellenünk?..  

MIKES  (előlép):  Bajtársaim!  Mi  nem  vagyunk  emberek,  
nekünk  nem  szabad  kényelmes  embereknek  lennünk.  Mi  
csak múló porszem vagyunk népünk, fajunk épületében... Mi 
a  nagy  Isten  eszközei  vagyunk,  aki  meg  akarta  próbáltatni  
a mi népünket...  Lehet, hogy elbukunk, lehet, hogy soha töb-
bé  haza  nem mehetünk,  lehet,  hogy  nem  éijük  el  célunkat.  
De maga a cél, melyért küzdünk,  soha  el nem bukhat.  A mi 
nehéz  szenvedésünkkel  megszenteljük  ezt  az  ügyet,  mint  a  
mártírhalálok  a  kereszténységet...  Azért  azt  mondom  én,  a  



Nagyságos  Fejedelem  apródja,  zágoni  Mikes  Kelemen,  von-
juk  ki  kardjainkat  és  tegyünk  szent  fogadalmat...  (Kivonja  
kardját.) 

Mind kivonják  kardjaikat  és magasan  a középen  álló  
Rákóczi fölé  tartják. 

VÁCZY  (hátul áll s leborul az asztalra, hangos,  fájdalmas  
kiáltással):  Szegény  lányom...  

MIKES: Fogadjuk, hogy soha nem a személyes  érdeket és 
apró  boldogságokat,  hanem  mindig  népünk  ügyét,  a  köz  
ügyét  tartjuk  szem  előtt...  

MIND:  Fogadjuk  az  élő  Istenre!!!  
MIKES: Ha bárhogyan  is fájni fog a szívünk, nem fogunk 

megtorpanni,  nem fogunk soha megrogyni,  hanem férfiasan 
viseljük  azt...  

MIND:  ...férfiasan viseljük  azt...  
MIKES: Ha minden tavasszal fel is fog engem keresni szü-

lőföldem  üzenete,  ha  el  is jönnek  hozzám  a gyerekkor  nap-
sugaras  emlékei...  és  ha  valamikor  egyedül  is  maradnék  a  
bujdosók  közül...,  egyes-egyedül  hosszú  éveken  át...  (Emelt  
hangon.)  ..., akkor  is  hű leszek  mindvégig...  

MIND:  ...akkor  is hű leszek  mindvégig...  
MIKES:  ...mind  a megváltó  halálig...  
MIND:  ...mind  a megváltó  halálig...  
MIKES:  ...vezérlő  Fejedelmünkhöz...  
MIND:  ...vezérlő  Fejedelmünkhöz...  
MIKES  (harsányan):  ...II.  Rákóczi  Ferenchez!!!  
MIND  (harsány kiáltással):  ...II.  Rákóczi  Ferenchez!!!  

(Függöny.) 

(Magyar  írás)  



DEMJÉN FERENC 

1911-ben született Beregszászon tanítócsaládban. A helyi 
gimnáziumnak  csak  öt osztályát végezhette  el, mivel  szülei  
nem rendelkeztek csehszlovák állampolgársággal.  Kezdettől  
fogva nyugdíjba vonulásáig  drogistaként tevékenykedik.  El-
ső verse 1928-ban Czabán Samu Jó Barátom c. gyermeklap-
jában  látott  napvilágot.  1932-ben  a  Hadirokkantak  Lapja  
folytatásokban közli Három kislány c. regényét. A 30-as évek 
elejétől jelennek  meg versei  és prózai  munkái  a  csehszlová-
kiai magyar lapokban.  1935-től Pozsonyban kiadott Magyar 
Újságnak  a tudósítója  lesz.  1937-ig  a Beregszászi  Irodalmi  
és  Műpártoló  Egyesület  titkára.  Szervező  munkát  fejt  ki  a  
vidék tollforgatói  körében,  értékeli  müveiket,  többek  között  
az első szó jogán Sütő Kálmán verseskötetét.  Rendezvényeire 
neves személyeket hív meg: Móricz Zsigmondot,  Kosztolányi  
Dezsőt,  a huszti  származású  Szép  Ernőt,  Molnár  Ferencet,  
Barta  Lajost,  Beregi  Oszkárt,  Fábry  Zoltánt.  A  helyi  festő-
művészek  (Izai  Károly,  Haba  Ferenc  és  mások)  számára  
önálló kiállítást  szervezett.  

1936 júniusában  Budapesten  megismerkedik  Féja  Gézá-
val, Veres Péterrel, Sinka Istvánnal és más írókkal. Két vers-
gyűjteménye jelent meg,  de antológiákban  is  szerepelt.  

A kissé nehézkes, darabos, főleg klasszikus formában ver-
selő  költő  a kisebbségben  élő  magyar  értelmiség  sorsán  tű-
nődik. 

1937  után  Királyhelmecre  költözik  és  ott  él.  Kéziratban  
fennmaradt  műveit  és  önéletrajzát  az  író juttatta  el  az  an-
tológia  összeállítóihoz.  

Művei:  Versek.  Beregszász:  Tipográfia  Könyvnyomda.  
1933.; Hegyek alján: Versek. — Merkur nyomda. Uo.,  1935;  
Három kislány c. regénye folytatásokban közölve a Hadirok-
kantak Lapjában.  1933.  



Irodalom:  Ilku Pál. Versek // Magyar írás,  1933. — 261. o.; 
Marék Antal — Demjén Ferenc. Hegyek alján // Magyar írás, 
1935.  —  IV.  —  10.  o.;  Váradi-Sternberg  János  —  Dupka  
György. Arccal Napkelet felé. Egy készülő antológiából. Dem-
jén  Ferenc //  Kárpáti  Kalendárium  '84. — Ungvár:  Kárpáti  
Kiadó,  1983. —  18—19. o.; Gulyás Pál. Magyar írók élete és 
munkái. — V. köt. — Bp.,  1943. — 530. о.; Magyar Művészeti 
Lexikon,  1938.; Dupka  György.  „Szociális  rajzok" egy  Bereg  
vidéki  költő  műveiben  (Demjén  Ferencről)  //  Kárpáti  Igaz  
Szó,  1968. július  11.  



A pénz 

Pénz!  Pénz!  — Kiált fel  a  szegény.  
Pénz!  Pénz!  — Kiált  fel  a nagy  úr.  
Pénz!  Pénz!  — Kiált  a  kontinens,  
s  az egész golyóbis  lazul.  

E  szó  hangzik  ma  mindenütt,  
e  szó  egy  ima,  fogalom.  
Ez  előtt  hajlik a világ 
s  legyőzve  minden  hatalom.  

A pénz  ma a  Mindenható.  
A pénz  ma erkölcs,  becsület.  
Nem  kell  ma semmi,  csak a  pénz,  
a pénz  ma lélek,  szeretet.  

És pénz  és pénz  és egyre  pénz  
és  nem kell semmi,  semmi  sem,  
mert  minden  van, ha  él a pénz 
s  a Mindenható  nincs  jelen.  

És  egyre  hallik  a zene, 
és  egyre  csörg  és cseng  a pénz, 
és  egyre pusztább  a világ,  
míg  megöli  a pénz,  a pénz.  

(Versek) 



Hegyek alján  

Az  erdők mélyek és  nagyok  a fák. 
Majdnem  égig  érnek a  hegyeken.  
S  az emberek  völgyben fűrészelik  az  életük,  
mert  nagyon ólom a  kenyérkereset  
a  hegyek  alján.  

(Hegyek  alján)  



A Borló-Gyilben 

A Borló-Gyilre  rámosolygott  а пар, 
mint  anya gyermekére,  ha alszik.  
A  hegy gyermekeinek  lombkoronái  
önmaguknak  susogtak  altatót,  
hogy  ne ébressze fel  törzsüket csermelyek  csobogása,  
s  a favágók  durva  léptei,  
mert félálomban  talán nem fáj  úgy a  halál.  

(Hegyek  alján)  



Bundás 

Bundás, házőrző volt s a fáskamra ajtajához láncoltán  élt.  
Öreg volt már — mint a nagyapa az unokákkal teli házban —, 
de azért nem lehet rá rosszat mondani, mert nem hasonlított 
nagyapára. Nem volt házsártos, követelődző, nem hallott na-
gyot és nem panaszkodott reumáról, ischiásról s az unokákra 
se ordított, ha láb alatt jártak, vagy összetörtek egy játékot, 
vagy  a tűzhelyre  tették a radírgumit,  hogy ,jó  szag"  legyen.  
Ö  nem  bánt  semmit.  Azonban  életunt,  sovinista,  vagy  kö-
zömbös sem volt, mert, ha egy koldus jött  és nem volt  isme-
rős,  az  meg  lett  ugatva,  ha  számlával jöttek  a  fűszerestől,  
szintén.  Ha ügyvéd jött, vagy végrehajtó,  akkor, ha csak te-
hette, kimentette a fejét a láncból és megszámlálta a csíkokat 
a  pantallókon,  minden  ugatás  nélkül.  Kihúzta  a  fejét,  egy  
ugrás  és már laskatészta volt a nadrág lábszártól  az ülepig. 
Testet  sohasem harapott,  mert  azt tudta, hogy talán  az  éle-
tébe  kerülhet.  A hentesre,  tejesre  és  az udvarban  levő  szol-
gálókra sem haragudott soha, mert tudta, hogy nem akarnak 
rosszat a családnak. Bizonyos fokú szolidaritás  élhetett már 
egyszerú  kutyaleikében  az öreg Horvát tanító iránt,  aki  im-
már az ötödik helyre is magával hozta. Visszaemlékezett  ar-
ra,  hogy  mikor  a  családhoz  került,  a  konyhában  aludt  egy  
évig,  később,  hogy  barátkozott  a  falu  kutyaismerőseivel  és  
megszedte  magát  bogárral,  hát  az  előszobába  deportálták.  
Itt  is  egy  évet  élt,  csak  a  harmadik  év  elején  került  ki  a  
fáskamra  ajtajához  egy láncra, mert  törvénybe jött  le,  hogy 
a kutyákat meg kell kötni és utánuk adót fizetni. Lehet, hogy 
erről  is  tudomása volt,  mert mikor  oltani  vitték minden  év-
ben  egyszer,  ugyanakkor  a postára  is  elsétált  a  gazdájával  
befizetni  a kutyaadót.  Ilyenkor mindig becsületesen viselke-
dett.  Különösen  az  győzte  meg  gazdája  és  családja  szere-
tetéről,  hogy  immár  négy  falu  után  az  ötödik  helyre,  a vá-
rosba is magukkal  hozták.  



Ugyanis  Horvát Péter évekig tanítóskodott  és minden  év-
ben  oda költözött,  ahol többet fizettek. Bundás  ezekre  a na-
pokra  örömmel  gondolt vissza.  Mindig  az utolsó  bútorokkal  
és lomokkal  megrakott  szekér tetején utazott  kis  viskójával  
egyetemben  s innen végignézte  az előtte  haladó  szekereket.  
Egyben vigyázhatott, hogy senki meg ne emelhessen valamit, 
ha  esetleg  betértek  egy-egy  útszéli  kocsmába  egy  kis  szív-
erősítőre  a kocsisok.  Ilyenkor  látott  Bundás  gyönyörű  szép  
mezőket, templomtornyokat,  sok nagy házat,  automobilokat  
és  embereket.  Ezek  új  dolgok  voltak  és  szépek.  Legjobban  
megmaradt  azonban  emlékezetében  az  a nap,  amikor  meg-
érkeztek ide a városba.  Ide messziről jöttek  és  automobilon:  
kettőn.  О  ismét  a  hátsó  kocsira  került.  Az  autó  száguldott  
terhével  és vele  is.  Kimeresztette  a  szemét,  hogy jól  figyel-
hessen mindent: szőre felborzolódott, fülét kihegyezte.  Kissé  
talán boldog  is volt, hogy ő ím automobilon  utazik,  nem úgy 
mint  a többi  egyszerű  paraszt,  falusi  kutyák, akik csak sza-
ladnak a szekér után, vagy előtt, mikor hogy bírják szusszal. 
Ez tetszett neki.  Ha nincs tekintettel  a gazdájára,  útközben  
lekiabált  volna  itt-ott  a  kollégáknak:  „Látjátok,  én  úr  va-
gyok! Autón  utazom!  Szeret  a gazdám!" Ez foroghatott  a fe-
jében, mert másképpen nem emlékezett volna erre a legutób-
bi  utazásra  olyan pontosan.  Egyedül  az nem tetszett  neki  a  
városi  életből,  hogy  itt  valóságos  négy  fal  közé  került.  Rab  
lett  a  szó  szoros  értelmében.  Mert  azért  falun,  ha  eljött  az  
este,  ki lett  oldva a lánc a nyakáról  és szaladhatott,  örvend-
hetett a szabadságnak, a kollégáknak, és az életnek. Itt azon-
ban  tovább  szorult  a lánc.  Hiába jött  el  a holdvilágos  nyári,  
vagy  téli  este, a lánc továbbra  a nyakán  maradt.  „Nem  sza-
bad kutyuskám" — mondta  egynéhány  este  neki  a gazdája, 
hogy kivitte a vacsoráját  és ő farkcsóválva  a boldog esti  sza-
badulást  is  várta.  „Nem  lehet  kutyusom.  Meg,  itt  úgysem  
lenne  hely, hol  szaladgálni.  Itt barátokat  se találnál.  Meg a 
sintérek  is  megfoghatnak."  



Ezt  az emberi  szavakat bár száz százalékban  nem értette  
meg,  de  beletörődött.  Sejtette,  hogy  ez  a  büntetés  is  csak  
szeretetből  indulhat  ki  Horváttól.  

És évek teltek el így  az idő bricskáján. Napok szaladtak, hó-
napok  kergették  egymást,  mint  a  csendőr  a  menekülő  tolvajt.  
Ősz jött, tél jött, megint ősz jött, meg újra tél. Bundás a láncon 
élt a fáskamraajtón. Néha gondolt arra, hogy lehet, talán innen 
is  tovább  megy  egyszer  a  gazdája  és  akkor  ismét  utazni  fog.  
Sokáig gondolt erre, de hogy nem hozták a tavaszok, a telek, hát 
végleg  letett  róla.  Evett,  aludt  és  vakaródzott  reggeltől-estig,  
estétől-reggelig; néha rávakkantott egy-egy idegenre, vagy ma-
gára a csendre, hogy megtöije  az egyhangú, hangtalan  éneket.  

így  élt Bundás  a kőrengetegben  egy fáskamraajtóhoz  lán-
colva  aszkéta  életet.  Lassan  sárga  szőre  is megfakult,  fehé-
redett: őszült, mint az ember. A lánctól hullani kezdett szőre 
a nyaka körül, mint a szobában a nagyapa fejéről  az ősz haj. 
Ezt legelőbb Pistu vette észre,  aki a délelőtti  rendszeres ját-
szótársa  volt. Jelentette  is  az  anyjának a konyhán,  mire  az  
anyja  az  ebéd  alatt  beszédtárggyá  tette  a  Bundás  esetét.  
Csak így  mondta: „Hallod  apu, a Bundás  öreg már, hull  na-
gyon  a szőre.  Csinálni  kellene  valamit."  

Horvát  Péter  letette  a  kanalat,  megtörülte  a bajuszát  és  
kissé hitetlenkedve,  hidegen  kérdezte:  

„Hát  ezt már honnan  szeded?...Nem  férsz már attól  a ku-
tyától  sem! Nem eszik  az olyan  sokat..."  

„Pistu  mondta  ma reggel...  Ne  mard  mindjárt  az  embert!  
Mintha  talán  sajnálnám  attól  az  állattól  azt  a  kis  csontot,  
meg  miegymást.  Felőlem  elülhet  itt végelgyengüléses  halá-
láig. De már rossz szegényt nézni is... Más volt neki  az élete 
falun,  mint  itt  a  városon.  Itt  egy  foglyot  csináltunk  belőle.  
Öreg korára rabot egy állatból. Nem csoda, ha idő előtt pusz-
tulásnak  indul,  mint  egy..."  

„Én  tehetek  róla?..  Nekem  tanítani  kell  mennem!..  Nem  
érek rá vele  sétálni!.."  



„Nem is úgy gondoltam, hanem, ha elengednénk egy nap... 
aztán...  úgy, megfogná a sintér...  Ez, már egy...  egy  megvál-
tás volna  szegénynek..."  

Horvát  tanító torkán vakvágányra  ment a leves  a szavak 
hallatára  a megbotránkozástól  s csak hosszas köhögés  után  
tudta kimagyarázni  felháborodását.  

„Igen!  Ezek  vagytok  ti  nők!  Hóhér  egy  állatra!  Sintér!..  
Hurok!..  Öreg,  hát  megölni...  Ez  a  te  Sass  fajtád  és  fajod  
lelkére  vall,  mert  az  én  családomban,  fajomban,  lélek  is  él.  
Örült voltam, mikor feleségül  vettelek!"  

Pistu és Józsi a veszekedő  hangokra sírva fakadtak: nagy-
apa, mivel süket volt, nagy szemeket meresztett vejére, majd 
két  kézzel  integetett  Horvátra,  hogy  ne  csapkodja  annyira  
az asztalt. Horvátné sértett önérzettel véletlenül az új fekete 
selyemruhájára  öntötte  a  paradicsommártást  és  erre  sírni  
kezdett  ő  is.  Pillanatok  alatt  felrobbant  a  vasárnapi  ebéd  
menete,  mint  egy lőporraktár.  Sírt  Horvátné,  bőgtek  a gye-
rekek,  mint  ócska  hangszerek  s  az  öreg  Sass  —  mint  egy  
némafilm  hőse  —  kézzel-lábbal,  arccal-szemmel  magyará-
zott,  míg  Horvát,  rákvörös  arccal,  kiabált,  —  fuldokolva  a  
félrement levestől. 

így tartott  ez percekig. Végül  a kis Pistu sírdogálása  köz-
ben  leütött  egy  poharat  az  asztalról  s  az  apró  szilánkokká  
hullott  a veranda betonján.  Erre persze Horvát  abbahagyta  
a  kiabálást,  felállt, kidobta  maga  alól  a széket.  Pistut  a sa-
rokba térdepeltette  és visszaült  ebédelni.  

Napokig  nem  került  aztán  szóba  a  Bundás  sorsa.  Senki  
nem beszélt, senki nem gondolt vele. Legalábbis úgy látszott. 
Azonban a valóságban másképp állt minden. Horvát mindig 
többször és többször nézte Bundást. Ha enni vitt neki, legug-
golt  elibe  és nézte,  hogy  eszik,  simította  hulló  szőrét;  nézte  
az  öreg  szemét,  lekonyult  füleit, roskadozó  állását.  Egy  na-
pon  aztán  előhozakodott  vele  reggel  az  ágyban.  Higgadtan,  
csendesen  kezdte:  



„Meg  kellene  mégis  próbálni  azzal  a sintérrel...  Úgy  nem  
kerülne pénzbe... Aztán, oltani se kellene vinni a jövö hónap-
ban:  az  adót  se  kellene  befizetni  érte  erre  az  évre.  Inkább  
vennénk  azon a Pistának  egy  cipót..."  

Lassan,  mintegy  magának,  magában  beszélve  mondta  el  
Horvát ezt a feleségének. Benne volt a szavaiban a bocsánat, 
az  elégtétel  a vasárnapi  faj sértésért  is.  Minden  benne  volt  
ebben  a  néhány  mondatban.  De  Horvátné  nem  válaszolt.  
Tudta, hogy most ö van felül, hát élvezni  akarta a győzelmét 
hallgatással.  Úgy tett, mintha  aludna.  Még a horkolással  is  
kísérletezett,  de,  hogy  ez  sehogysem  akart  sikerülni,  kissé  
önmagában  nevetve  elégedetten  szólalt  meg:  

„Én is úgy számítottam akkor. Én gondolkodom is, mielőtt 
beszélnék,  de  te  csak  ordítasz,  mint  egy  sakál.  Tanító  vagy  
és  a zsebedben  hordod  az  eszedet!.."  

így folytatták Bundás díszes földi élete felett a megmásít-
hatatlan végítéletet. Mire kireggeledett, már ki volt tervelve 
minden. Bundás kávét reggelizik kenyérbéllel, hogy ne sértse 
már gyenge fogait, aztán leoldják a nyakáról a láncot és min-
denki  megsimítja  utoljára  a hátát,  a fejétől  a farkáig.  Pistu  
kis  hintalova  nyakáról  a nyakába  köti  a szép piros  masnyit  
(hogy  ne  látsszon  a  kihullott  szőr  helye,  ahol  a  lánc  volt).  
Józsi  az  utcaajtót  nyitja  ki  szépen  és  ott búcsúzik  el  tőle...  
Bundás majd visszanéz és örülni fog a szabadságnak.  Bizto-
san szaladásba,  ugrálásba kezd, mint régen, holdvilágos  es-
téken  a  falun  a  kertek  felé,  ha  lekerült  nyakáról  a  lánc...  
Szaladni  fog  és  aztán...  a  főutcán jön  három  cigánylegény  
drótkarikás  rúddal  a kezében  és utánavetik  magukat.  Bun-
dás  majd  futásba  kezd  roggyanó  inakkal,  de  a  legfiatalabb 
cigány  majd jobban  bírja  az  iramot  és  a  nyakába  dobja  a  
hurkot  és  aztán...  

Igen.  így  lesz.  Ezt  gondolta  Horvát  is.  Még  könnyeket  is  
törültek szemükből titokban. Tudták, hogy így lesz, mert már 
több  ilyen  harcot  néztek  végig  lelki  megbotránkozással.  De  



ezt most helyesnek tudták és látták. Szomorú vég, de hasznot 
hozó: adót, oltást  és sok mindent megtakarít  az ember.  És...  

Tovább  azonban  nem  gondolhattak,  mert  a  kis  Pistu  ke-
servesen sírni kezdett az ágyban. Horvátné egy pillanat alatt 
ott  termett  gyermekénél.  Ölbevette  és  úgy babusgatta,  köl-
tögette mély álmából, azonban a kis Pistu egyre sírt.  Lassan 
tért csak magához, mint aki mély ájulásból ébred. Akadozva, 
lihegve mondta:  „Apuka!..  Apuka!..  A Bundás!  A  Bundás!.."  
Mikor teljesen magához tért, könnyes szemekkel  mondta el,  
hogy Bundásnak kisfiái voltak álmában. Már láttak is piciny 
szemükkel,  mikor  két  rabló  jött  az  udvarra  és  el  akarták  
rabolni  a  kicsinyeket.  

Horvát kövé váltan, reszketve nézett gyermekére.  Horvát-
nénak csak annyi  ereje volt,  hogy  épp visszatette  a párnára 
és  megkapaszkodott  az  ágyban.  Az  ura  szemébe  nézett.  S  
mikor  találkozott  a  tekintetük,  minden  szó  nélkül  egyetér-
tettek. Horvát az íróasztalhoz ment, úgy, ahogy volt alsónad-
rágban,  kivette  az  ágy szélére  tett nadrágja  zsebéből  a kul-
csokat,  kinyitotta  a  felső  fiókot  és  kiállította  a  Bundás  
adófizető csekkjét. Leitatta az írást és öltözni kezdett. Percek 
aiatt  ébredt  a  szoba.  A  két  gyerek  is jókedvű  lett,  mint  az  
ablakon betűző  napsugár.  

„A  Bundást  én  etetem  meg,  mert  én  álmodtam  vele!"  —  
lelkendezett Pistu. Egy ingben, örömmel szaladgált  a szobá-
ban s két kicsiny tenyerével táncolt négykézláb a földön majd 
tapsolt.  Nem  is  várt  választ,  szaladt  az  udvarra.  Bundás  
azonban  a  rendszeres  konyhaajtó  nyitásra  sem  mozdult.  
Odaszaladt,  rángatta  és húzta a láncot,  de Bundás nem jött 
a lánc után. Mikor benézett a kutyaól kicsiny ajtaján, meredt 
szemekkel  és nyitott  szájjal  találkozott,  s Bundás bal  szeme  
sarkában  egy légy  ült.  És Bundás  már  azt sem bánta,  mert  
a  lánc összecsavarodva  feküdt a nyakán  és teste hideg  volt,  
mint  a jég. 

(Szlovenszkói  magyar írók prózai  antológiája)  



FÜLÖP ÁRPÁD 

1863.  március  9-én  született  a marosszéki  Nyárádszent-
benedeken,  székely családban,  apja gazdatiszt volt, fiatalon 
elhunyt.  Az  ifjú  Fülöp  Árpád  hétéves  korától  félárvaságra  
ítélve  fejezte  be  iskoláit.  Székelyudvarhelyt  gimnáziumi  
érettségit,  a  kolozsvári  egyetemen  magyar-latin  szakos  ta-
nári képesítést szerzett. A csiksomlyói főgimnáziumban kós-
tolt a pedagógiai munkába. Pályázati  úton jutott álláshoz az 
állami fennhatóságú ungvári  gimnáziumban,  e városban ta-
lált otthonra. Sándor László, aki kapcsolatban  állt az epikus 
költő  tanárral,  azt  íija  munkabírásáról:  „Pihenést  nem  is-
merve  dolgozott:  tanított  a gimnáziumban,  szabad  idejében  
felváltva írt, vagy cimbalmához ülve dalokat költött, a reggeli 
és  délutáni  órákban  pedig juhar-  és  szilfából  gyönyörű  szé-
kelymotívumú  bútordarabokat  faragott...  Mindezen  felül  
élénken részt vett  az egykori  Gyöngyössi  Irodalmi  Társaság  
munkájában  is,  amelynek  alapításától  kezdve  lelkes  tagja  
volt." Fülöp Árpád  1881-től rendszeresen  publikál.  Több ta-
nulmánya,  cikke, verse jelent  meg  az Erdélyi  Híradóban,  a  
Csíki  Lapokban,  a Közművelődésben,  a Magyar  Szemlében  
és más sajtókiadványokban.  Fülöp Árpádban a „népnemzeti 
iskola" egyik  utolsó képviselőjét tisztelhetjük. А ХГХ. századi 
magyar  irodalom  hagyományainak  szellemében  fogant fon-
tosabb  alkotásait  az  irodalmi  lexikonok  is  számontartják.  
Ungváron  leélt  évei  alatt  közel  húsz  nagyobb  munkát  írt,  
ezekből hét könyvalakban is megjelent. Életműve a Hunyadi 
c. eposz.  1926-ban  a nála vendégeskedő  Móricz Zsigmond is  
megcsodálta  az  akkor  még  kéziratban  lévő  gigászi  eposzt,  
amely  mintegy  25  évi  élőtanulmány  után  született  meg:  48  
énekből, 41 544  sorból  áll.  

A  keleti  eposzoktól  eltekintve  a  világirodalom  legkolosz-
szálisabb eposza. S a magyar irodalomban mindenképp a leg-
nagyobb terjedelmű. Miért éppen a Hunyadiakról szól? A köl-



tő  megítélése  szerint  a magyar  nemzet  történetében  a  leg-
eposzibb  korszak  a Hunyadi  Jánosé  (1409—1456).  Az  ő ve-
zérlete alatt a magyar hadak megvédték a hódító  törököktől  
nemcsak Magyarországot,  hanem  egész Európát. E páratla-
nul nagy hadvezéri  teljesítmény inspirálta Fülöp Árpádot  a  
törökverő Hunyadi életének megéneklésére. Saitos Gyula így 
összegezte  a budapesti  újságokban  megjelent  recenziókat  a  
Hunyadi eposzról: „Elismert és hivatott irodalmi  kritikusok:  
Négyessy  László,  Császár  Elemér,  azután Hankiss  János...,  
akik  olvasták  a munkát,  állapították  meg  és  adják  tudtára  
mindenkinek,  akiket illet, hogy  ez a zamatos  magyarsággal  
megírt..., valóban költői  munka a magyar nép  közkincsének  
tekinthető." 

A hatalmas  eposzból  Fülöp Árpád  1938-ban  négy  másolt  
példányt  készített.  1943-ban  Budapesten  a  Felvidéki  Köz-
művelődési Egyesület kiadásában látott napvilágot. Azonban 
a második világháborús események miatt életműve méltány-
talanul feledésbe merült.  Pedig a költő agilis társadalmi  éle-
tet élt. A 30-as  évektől kezdve egyik szervezője a kisebbségi 
magyar művelődési életnek. így az olvasók figyelmébe ajánl-
ja  Kiss  László,  Simon  Menyhért  és más  helyi  alkotók  mun-
káit.  1930—31 között főszerkesztője az ungvári Színházi Elet 
c.  kiadványnak.  Ungváron  több  drámai  költeményét  színre  
vitték, 1927-ben Kapisztrán c. színjátéka emlékezetes sikert 
aratott.  Részt  vállal  a  Gyöngyössi  Irodalmi  Társaság  újjá-
szervezéséből, pedagógiai, bölcseleti dolgozatokat közöl a he-
lyi  lapokban.  Felesége  halála  olyannyira  megrendíti,  hogy  
többé nem ír. 81 évesen éli át a szovjet csapatok bevonulását, 
mindenféle közszerepléstől visszavonul ungvári remetei ma-
gányába.  90  évesen,  1953-ban  távozott  az  élők  sorából.  
Összes  kéziratos  munkái  az  ungvári, dr.  Bora  Mihály  orvos  
tulajdonában  van.  

Művei: Csiksomlyói nagypénteki misztériumok. Budapest: 
Franklin Társulat kiadása. A Heinrich Gusztávtól  szerkesz-



tett Régi Magyar Könyvtár 3-ik száma. 1897.; Költemények. 
— Ungvár,  1911.; A magyar: Drámai költemény (a Hunyadi 
eposz X.  éneke). — Ungvár,  1914.; A megváltó:  Drámai  köl-
temény.  (1923-ban  és  1933-ban  színre  került  Ungváron,  
négy-négy estén; Szabolcs vármegye négy községében is elő-
adták).  —  1923.;  Az  ember:  Drámai  költemény  //  Monor,  
1924.;  Kapisztrán:  Színjáték  5 felvonásban  //  Monor,  1925.  
(Színre  került  Ungvárott  1927-ben);  Hunyadi:  Történelmi  
eposz.  — Budapest:  Felvidéki  Közművelődési  Egyesület  ki-
adása,  1943.  

Irodalom:  Saitos  Gyula.  Remekmű  //  Kárpáti  Híradó,  
1941. — XI. —  16. sz.; п. п.: Ungvári tanár-költő  írta a világ 
egyik legnagyobb  eposzát //  Kárpáti  Híradó,  1941. — IX.  — 
28.  sz.;  Gyöngyössi  Irodalmi  Társaság  Evkönyvei  1906—  
1941.  —  Ungvár.;  Sándor  László.  Egy  székely  szépműves  //  
Naptár,  1963.  —  Uzsgorod,  1962.;  Sándor  László.  Móricz  
Zsigmond és Kárpátontúl //Naptár,  1965. — Uzsgorod, 1964.;  
Dupka György, Fedák László. Ecsetvonások egy eposzíró arc-
képéhez.  120  évvel  ezelőtt  született  Fülöp  Árpád //  Kárpáti  
Igaz Szó.  1983. szeptember 3.; Fedák László, Dupka György.  
Egy eposz  és írója // Kalendárium  '85. — Uzshorod:  Kárpáti  
Kiadó,  1984. — 46—47.  



Mennyi csillag ragyog..  

Mennyi  csillag ragyog  a  végtelen égen,  
Mennyi  magyar  hullt el  eddig  csatatéren!  
Ha  mindannyi  magyar csillaggá  vált  volna,  
Kétszer  annyi csillag  kelne az  égboltra,  
Ég  be fényes  volna!  

Mennyi  víz dagasztja  a tengerek  medrit,  
Mennyi  vére ömlött  a magyarnak  eddig!  
Volna az a sok  vér mind együvé  folyva,  
Tenger a föld  színén kétszer  annyi  volna,  
Föld  be piros  volna!  

Hogy  van az ég alatt  magyar s Buda  fennáll,  
Nem  is volt, nem  is lesz nagyobb  csuda  annál.  
Ezer  esztendeig  tarta  szenvedésünk,  
Mégis,  mégis élünk! 

Mely  nép ezer évig csak szenvedett,  vérzett,  
Méltó,  hogy érjen  új, boldog ezer  évet.  
Igazságos  Isten,  óh,  add meg azt  nékünk,  
Téged arra kérünk! 

(Költemények) 



A szerencse úgy forog 

1. (Trianon óta...)  

A  szerencse  úgy  forog:  
Ungvárból  lett  Uzshorod, 
Munkácsból  lett  Mukácsevo;  
Isten  látja, egyik  se jó! 

2.  (1938. november 2-ika  óta...)  

A  szerencse-kerék  úgy jár: 
Uzshorodból  lett már  Ungvár;  
Azt  kiáltja  úr és  munkás:  
Mukácsevo  ismét Munkács! 

3.  (1944 októbere óta...)  

A  szerencse  úgy  forog:  
Ungvárból  lett  Uzsgorod,  
Munkácsból  lett  Mukácsevo;  
Isten  látja, egyik  se jó! 

(Kézirat) 



A mérlegem... 

Ha  megöregszik,  eltorzul  az ember, 
Szíve reves  lesz, csüggetegen  ver,  
Kedélye  komor,  mint őszi  ködös táj,  
Képzelete  sírkert  hantjai  közt jár, 
Reménye  fakó,  csak  téli  időt vár. 

Sugárzó  gondviselés  

Életkorom  magaslatáról  végig  
Ha  visszanéz szemem a bölcsős  mélyig:  
A  Gondviselést  látja ott  felettem,  
Hevet  és fényt  árasztva  rám  szüntelen.  

Vallomás 

Boldog  vagyok, hogy ezt kell  vallanom:  
Isten  kegyéből  életutamon  
Az  Ész,  a Hit,  az Ihlet  s  Képzelet  
Szünetlen  e négy géniusz  vezet,  
Kitár  előttem földet  és eget,  
S  az Isten,  s ember,  sátán  lényegébe  
Elmém  bizton tekint, mindent  megértve.  

(Kézirat) 



Hunyadi eposz 

I—XLVIII. ének 

Előhang 

Belenézek  mélyen nemzetem  múltjába,  
Csöndes éjen  mintha néznék ég  boltjára...  
Dicső  Hunyadiak,  úgy tűntök föl  nekem,  
Mint  Göncölszekere  a csillagos égen!  
Ki  legbűvösebben  hint le rám  világot:  
Vágyom énekelni  nagy Hunyadi  Jánost,  
Végveszélykor  nékünk ki  volt  menedékünk,  
Ki  megtörte  künn s benn minden  ellenségünk.  
Jó Magyarországnak,  sőt  Európának,  
Sziklabástyája  volt a művelt  világnak.  
Kelet  ádáz dühe  hogy el  ne  sodorja,  
Nyugatot  megóvta  diadalmas  jobbja.  

Megváltó,  ki éltél  nem egy nép  üdvére,  
De  a kerek földért  ömlött  szíved  vére:  
Vala teelőtted  nagy Hunyadi  kegyben,  
Éretted  is küzdvén  mozlim Kelet  ellen.  
Oh, ne engedd,  kérlek,  lankadni  erőmet,  
Lant  sohase zengett  méltóbbat,  dicsőbbet!  
Tenger zúg előttem:  te légy biztos  sajka;  
Szikla  mered  égbe:  te nyiss  utat  rajta!..  

Ihol,  múltak  éjét  hajnalodni  látom,  
ím,  föltetszik  a nap ködülte  hegyvállon!  
Az  a nap rég  lehunyt  dicsőségünk  napja,  
Nosza,  félénk  lantos, kobozt  elő,  dalra! 

*  *  *  

Fiatal  Ulászló, magyarok  királya,  
Hunyadi  érkeztét  nyugtalanul  várja,  



Itt  lesz ma bizonnyal,  ha délig  nem,  estig,  
Jöttét parancsára  híradók  jelentik.  
A felséges  király a bástya fokra  áll,  
Röpül  tekintete,  mint a  sólyommadár;  
Budának  ormiról  lecsap a  Dunára,  
Hajókból  fűzött  híd csipkés  szalagára;  
Pest fölött  átsiklik Rákos  mezejére,  
Ezernyi  nemesnek sátor erdejére. 
Nagy  ottan  a nyüzsgés,  a nemesi  rendek 
Országos  tanácsra összesereglettek,  —  
S  a széles  országban  nagy  úr valahány van,  
Ott zsibong  viszontag a királyi  várban.  
Csak Hunyadi  János,  csak még ő  hiányzik,  
S  látni őt mielőbb  oly égetőn vágyik!  
Mint  a ragyogó  nap, fog jőni  keletről,  
A  távol Erdélyben,  Hunyadvárban  kel föl,  
S  a budai  várban lesz a delelője,  
Király palotája  ragyogni fog  tőle.  

Egyszerre  két lovag száguldó  paripán  
Lengő  lobogóval  száll  a Duna  hidán.  
Látja  a király a lovon  repülőket,  
Sejti  is legottan,  mi kergeti  őket,  
S  alig fordul  be a fogadó  terembe,  
Színe  előtt áll  a két  hírnök  levente.  

Szól az  idősebbik: Felséges  királyunk,  
Amint  parancsoltad,  mindent  úgy  csináltunk!  
Küldöttéi  Hunyadra  mi  tizenkettőnket,  
Rangban  és  vagyonban akik  vagyunk  többek.  
Fel  is szerszámoztuk  legjobb  paripánkat,  
Magunkra  öltöttük  ünnepibb  ruhánkat,  
S  mire a  vándor nap nyugva  hetedikszer,  
Hunyadi  vár hídján dobogtattunk  mi fel.  
„Vajda,  azt  izeni az ország  királya,  
Jöjj  velünk Budára,  országos  tanácsra.  



Kemény parancsa,  hogy csak két  nap  pihenjünk,  
S  vissza, amint jöttünk,  hét nap alatt  menjünk!"  
Szelíden  mosolygott  s  válaszolt a  vajda:  
Szent  volt nekem mindig  királyom  parancsa.  
Kifáradtam  ámbár a kemény  csatákban,  
Megpihenni  kissé ősfészkembe  szálltam;  
De  legyen!..  Barátim,  két  nap üdüljetek,  
S  indulok,  mikor  kell, Budára  veletek.  

Útra keltünk  aztán harmadnap  reggelén;  
Ügettünk Aradig  Marosvölgy  peremén,  
A  lapos alföldet  szeldeltük  Szegedig,  
S  Tisza—Duna  közét a  Csepel-szigetig.  
Porosan,  fáradtan  hetednapon  este  
Érkezénk  Pest  alá, rév  Szenterzsébetre.  
Ottan a barátok klastromába  szálltunk  
Kipihenni  éjjel  hosszas  fáradtságunk.  
Reggelre  kelve  mi  ide szöktünk  lopva,  
Parancsod  szerint  hogy hírt adjunk  titokba:  
Nagy  Hunyadi  János  mai szent  nap délben 
Oda lenn lesz  immár a rákosi  téren.  
Nem  egyedül jött,  de egész  családjával,  
A gyermek  Lászlóval  s a kisded  Mátyással.  
Itt  a nagyasszony  is, Szilágyi  Erzsébet,  
S  ketten  a családból  országos  vitézek:  
Székely János  uram s jó  Szilágyi  Mihály,  
Ezt jelentjük  néked, óh Felséges  király!  

Földerül  a  király  ifjú ábrázatja, 
Nagy  öröm sugara szemét  ragyogtatja;  
Megveregeti  a két  levente  vállát:  
Jól  van, Lórántfiak,  leszek ezért  hálás;  
Angyalai  vagytok ti a legjobb  hírnek,  
Királyi  kegyelemmel  bocsátlak el  innét.  
Most  csak eredjetek Rákos  mezejére,  
Ott  várakozzatok a  vajda jöttére, 



Én  is idejében ott leszek  bizonnyal  
Fényes  vendégimmel,  egész  udvarommal.  

Kiadja parancsát:  egybe  gyülekezzen  
Minden  úr a  várból a  lovagteremben.  
Nádor,  országbíró,  kancellár és  tárnok,  
Főpapok  és bánok, megyei  ispánok,  
Eregelnek  egyre főfő  Urak rendre, 
Bíboros  Julián,  a szentszék  követje,  
Poggio,  a híres,  küldve a  pápától,  
De jött  volna úgy is önnön  jószántából.  
Elegyednek  éppúgy H avas föld,  Moldva  
Hódolt fejedelmi  a ragyogó  sorba;  
S  öreg Brankovics  is, rácok  ura eddig, 
Török elől  ki most  menedéket  lelt itt. 
Hatalma  letűnt,  de  végképp veszve nincs  még,  
Magyar  kard — reméli —  visszaszerzi  ismét.  

Európa  minden fényes  udvarából  
Ődöngő követség,  egész kicsi  tábor,  
Üdvözletet hoztak,  hírt  visznek cserébe', 
Mi  nagy csodadolgok  mennek  itten végbe. 
Nagy  a lovagterem,  tágas  is, magas is,  
Beillenék  bizony akár templomnak  is.  
Telidesteli  van székülő  urakkal,  
Tele,  mint  a köpíí, lágy zsibongó  zajjal.  
A  nagy szárnyas  ajtó egyszerre  kitárul,  
Jön  a király,  minden szem reá  irányul.  
Mind feláll,  aki  ül, a zaj  elcsendesül,  
Aranyos  trónjára  a felség  települ.  
Int  s  leülnek  ismét; szeme körül  reppen  
Szivárványos  szárnyon  az öblös  teremben,  
Arca  boltozatján  hajnali pír  támad  
íves  ajakáról  zengő  szavak  szállnak:  

Kiáradott  reánk  istenünk kegyelme,  
Szokatlan  csodákat  megérnünk  engedte.  



Ott lenn a  végeken, csaták  bősz zajában 
Országoknak  sorsa dőlt el  mostanában.  
A  magyar dicsőség  szökkent föl  az égbe, 
Az  egész  világra sugározik  fénye;  
Egy  név cikázik  át a kerek  világon,  
Szemem  ha behunyom,  akkor  is azt  látom,  
Áldott  a nyugatnak,  a keletnek átkos,  
Ki  ne tudná, e  név:  nagy Hunyadi  János.  
Ki  nem tudná, pogány  szörnyei  Keletnek  
Dühödt  fergetegként  előre  törtettek,  
Kitéptek  tövestől  egynéhány  országot  
Összetört  nép és  trón, mi útjokban állott.  
A  magyar  határt  is szelük  immár érte, 
Jajszavak  sikongtak  a reszkető légbe' 
Megremegett  földje  keresztény  Nyugatnak,  
Budától  Rómáig  bástyái  inogtak.  
Ki  ne  tudná,  akkor  egy férfiú  kiállt  
A fergeteg  elé,  mint óriási  gát.  
E Lomnic  ormain a szélvész  megtörött,  
S  mi  nyugton élhetünk az  izmos váll  mögött.  

A dicső  lengyel  trónt, jogos  örökségem,  
A  dicsőbb  magyarral  én hogy  fölcseréltem,  
Ültem Európa  legrégibb  trónjára,  
S  a legfőbb országnak  kezemben  kormánya:  
Eltem  mezejének  e főbbik  ösvénye  
Hunyadi  felé  visz, egyedül  feléje.  
Mert  hogy Albert  szeme  váratlan  bezárult,  
Sokaktól  irigyelt  magyar  trón  elárvult:  
Krakkóba  magyarok fényes  küldöttsége  
Jött  és  kért,  hogy  üljek a megürült  székbe.  
Királyasszony  anyám  nem eresztett  engem,  
S  nekem  is elein  nem volt hozzá  kedvem.  
Egyszerre,  mint  villám, ötlött az  eszembe 
Egy  név, — s nagy elszántság  költözött  szívembe.  



Követség  feje  volt jó  Dominisz  János,  
— Hiszen  itt van köztünk,  tehet tanúságot,  —  
Azt  kérdeztem tőle: Püspök  atyám, mondd  csak,  
Kihez  hajlik szíve Hunyadi  Jánosnak?  
Felségedhez  hajlik ő jóindulat ja, 
Felségedé  esze, szíve,  erős  karja.  
És  amit ő akar,  azt sokan  akarják,  
Mert  neki egy  útja van csak:  az  igazság.  
S  igazság dolgában  nálunk az a  legfőbb:  
Férfikéz  szorítsa  most a  kormánygyeplőt.  
Nyakunkon  a török,  benn sincs áldott  béke,  
Özvegy asszony-király  dönthetne  veszélybe.  
Özvegyasszony gyenge,  csecsemő  a fia,  —  
Kellene  hazánknak  összeomlania.  

így  ami eszembe  villámgyorsan  ötlött,  
Minden  kételyt  bennem villámként  ledöntött,  
S  ez lőn  válaszom a püspök  úr  szavára:  
Leszek  Magyarország  koronás  királya!  
Légy  te, Kázmér  öcsém, a lengyelek  ura,  
Nekem  az otthonom  lesz ezentúl  Buda;  
Krakkó  s Buda között  aranyhidat  látok,  
Ti, egymást  megértő  népek,  ti raktátok! 
A  magyar  és  lengyel  testvér-érzelemmel  
Testvér királyokat  Ural szeretettel. 
Jól  tudom, jól  érzem,  nagyra  vállalkozom,  
Emberül  megülni  a legdicsőbb  trónon.  
Orjásoknak  lengi körül  szent  árnyéka,  
Ott  ült István,  László,  Kálmán  s a két  Béla,  
S Lajos,  ki  nagyatyám,  nem test —-,  de  lélekben:  
Ily  trónon nem könnyű  nagyra  növekednem.  
De  bízom Istenben  és bízom  magamban,  
S  ki legnagyobb  köztünk,  legfőképpen  abban.  
Országkormányzásban,  a  kardforgatásban  
Ő  lesz a mesterem, gyámolító  társam.  



Népemmel  egy leszek nyelvben,  érzelemben  
S alkotmányban,  amely szent és  sérthetetlen;  
A  Szent Koronában  én s a nemzet egyek,  
Én  az egyik fele,  másik fél  a nemzet.  
Teszem én a magyart  boldoggá és  naggyá,  
S  vele és általa  én  is leszek azzá. 

De  a főútról,  lám, mellékútra tértem,  
Terelem hát  vissza jó  útra beszédem. 
Tört  a török folyton,  tört eddig előre,  
Útját nem állta  pép,  csak futott  előle,  
De  letörte dölyfét  maga ez az ember 
A  világra szóló  hármas  győzelemmel.  
Nem  élünk  ezentúl futásos  időket,  
Nem  a török tör ránk,  mi támadjuk őt  meg,  
S  ha a támadásnak  sora  van már rajtuk,  
Kell  a jó  alkalmat  üstökön  ragadnunk.  
Föl  kell kerekednünk  s rontanunk  hónába,  
Erről  lesz mindnyájunk  bölcs  tanácskozása.  
Együtt  is vagyunk  itt, mind az ország  főbbi,  
Szellős  sátorában Rákoson  a többi. 
Még  csak  egy hiányzik,  még csak ő, a  legfőbb,  
Futároktól  tudom,  hogy már ő  is megjött. 
Pest  alatt pihen  és mai szent  nap délben 
Odalenn  lesz  immár a rákosi  téren.  
Köztünk  a legelső jön  legutoljára,  
Nem  is sejt  bizony,  mi  vár itten rája, 
Mert  mi  idejére lemegyünk  eléje,  
S  diadallal  hozzuk fel  a  vár hegyére.  
Mi,  király  és  nemzet,  teljesek  így együtt,  
Hálánk  koszorúját  homlokára  tesszük.  

Tetszett az  uraknak a király beszéde,  
Dörgött  az „éljen",  mint a  vihar  zengése;  
Ki felállt,  ki  tapsolt,  ki csörgette  kardját,  
Volt kinek meleg  könny  nedvesíté  arcát.  



Némán,  komoran csak maga ült, Garai, 
Minden  szót szívébe  érzett  nyilallani.  
Mint  mikor a  vetést a jégvihar  csapja,  
Jajgat  s kifakad a tehetetlen  gazda:  
Úgy csapdosta  lelkét a király  beszéde,  
S  olykor mintha  villám sújtott  vón fejére.  
Tartott reményein  a sápadt  irigység,  
S  a gőg  nyargalt  végig, e két  lelki  ínség.  
Minek gyarló  embert  ilyképp istenítni,  
Miért  levegőbe fellegvárt  építeni?  
Megválik  majd,  mint  lesz! így  sziszeg  magában,  
Ráillik  a kígyó címeres  pajzsában.  

Előállt  Poggio,  mikor egy kis csend lett,  
A  trónon  ülőhöz imigyen  esengett:  
Lelkemet  egekbe ragadta  beszéded,  
Ne  neheztelj,  Uram, most  ha egyre  kérlek,  
Nemcsak  magamért,  de  vendégidért  teszem,  
Kiket  szívesen  látsz e mai  ünnepen.  
Míglen Hunyadinak  lesz  megérkezése,  
Van még elég  időnk lemenni  eléje.  
Tudom  itt szokásba', szedni  krónikába,  
Nagy  tettek emiékit  hagyni  unokákra.  
A  három csatáról  rovott össze  bízvást  
Tudós krónikásod  csalhatatlan  írást.  
Az  isteni múzsa, Klió  amint  súgta,  
Kelne  életre  itt, ami elmúlt  újra.  
Igaz,  szerinszerte  szállt  Európába'  
A  nagy diadalok  egy-egy  harsonája;  
Róma  is elámult,  s minden  trón és  nemzet  
a  lelkesedéstől  és örömtől  reszket:  
De  a szárnyas  hírnek,  ha jár  idegenbe'  
Játszi  módon csalfa,  szeszélyes  a  kedve.  
A  hírre szomjassal  itt fukaron  bánik,  
Cseppet  nyújt annak,  ki  inni mohón  vágyik;  



Ott, noha italát áradatként  ontja,  
Zavarossá  váltig iszapjával  rontja.  
Hírszomjas  a lelkünk,  mint a tikkadt  vándor,  
Hadd  meríthessünk  az  igazi  forrásból.  
Mi  űr az  időbe', lenne így kitöltve,  
S  lelkünk  véghetetlen fölüdülne  tőle.  

Szívünk szerint szólott, — súgta egyik-másik, — 
Szomjú  lelkünk bizony csodahírre  vágyik.  
A  király pediglen  tekintett  Vitézre,  
Intette  magához,  súgott a  fülébe.  
Az  ország jegyzője  főíródeákja,  
Mene  Vitéz János  a nagy  könyvesházba,  
A  krónikás  könyvet  hóna alatt  hozta,  
Szalagos jegyzéke  táján  kinyitotta.  
Egyszerre  mély csend lett,  légy szárnya  sem  lengett,  
Csak Vitéz Jánosnak  érces ajka  csengett.  

(Hunyadi) 



GYÖRGY FERENC 

1893-ban született Tügyön (Szabolcs vármegye). Még gye-
rekkorában kereskedő  apja Tiszaújlakra költözött. Az elemit 
itt,  a  gimnáziumot  Beregszászon  végezte  el,  ahol  verselni  
kezdett.  Tanulmányait  a  kassai  kereskedelmi  iskolában,  
majd  a bécsi  kereskedelmi  akadémián  folytatta.  Baráti  vi-
szony fűzte a területünkről  elszármazott Nagy Endre íróhoz, 
a vidékünkre emigrált Beregi Oszkárhoz, a Nemzeti  Színház  
tagjához.  1918-ban  a Proletár c. budapesti  hetilap  szerkesz-
tője,  1919-ben  román fogságba esett.  

A 20-as  évek elején fellép Ungvár kulturális  rendezvénye-
in, előadásokat tart, és mint műkedvelő színész a helyi Mun-
kás Testedzők Egyesületének vezetőségi tagja.  Színdarabok-
kal  is  próbálkozik,  többek  között  egy  drámát  ír  az  1917-es  
moszkvai  eseményekről,  amelyet  az ungvári  színjátszók  ad-
tak elő. Versei, novellái, színdarabjai, tanulmányai  a Kassai 
Munkásban,  Kassai  Újságban,  Kassai  Vörösújságban,  Nép-
szavában,  Proletárban,  az ungvári  Munkás  Újságban,  Nép-
lapban, Új Közlönyben, a munkácsi Az Életben, Tyukodi Paj-
tásban,  a  beregszászi  Beregi  Újságban,  Jövőben  és  más  
kiadványokban jelent meg. Első verseskötetéhez Beregi Osz-
kár írt meleg sorokat.  Második kötete  az avantgarde jegyeit 
viseli  magán.  Verset  írt  Ady  Endréhez,  Gábor  Andorhoz,  
Nagy Endréhez,  Beregi  Oszkárhoz,  Mécs  Lászlóhoz,  Juhász  
Árpádhoz  és  más  költőkhöz.  Az  antológiában  szereplő  Kiss  
Lászlót  is  ő indította  el  irodalmi  pályán,  s  egyengette  útját  
is. 

A  második  világháborút  Angliában  vészelte  át.  Ezt  köve-
tően Budapestre költözött, ahol haláláig (1980) különböző  la-
poknál és kiadóknál jelentek meg írásai, illetve műfordításai. 
Betűjegye  és álneve: Élet-len,  gy.f.  

Művei:  Napisten  ölén:  Versek,  karcolatok,  színdarabok.  
Beregi  Oszkár  előszavával.  —  Atheneum  Kassai  Könyv-



nyomda,  1922;  Címtelen  levél:  Versek.  —  Ungvár;  Nyomta  
a  Lám R.T.  Könyvnyomdai  és  Litográfiái  Műintézet,  1932.  

Irodalom:  Fenyő  László.  A  címtelen  levél  //  Nyugat.  —  
1931.  —  2. —  541.  o.; Dupka  György.  Arccal  Napkelet  felé.  
György  Ferenc  elfelejtett  kötetei  //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1980.  
december  6.; Dupka  György. „És holt  ököl szorít tört  zászló-
nyelet..." // Kárpáti  Igaz Szó.  1982. május  1.; Dupka György.  
György  Ferenc  és  a Tanácsköztársaság  //  Kalendárium  '85.  
— Ungvár: Kárpáti Kiadó,  1984. — 82—84. o.; Váradi-Stern-
berg János, Dupka György. Arccal Napkelet felé. György Fe-
renc // Kalendárium  '84. — Ungvár: Kárpáti Kiadó,  1983. — 
18.  o.  



Napisten ölén 

(Ady Endre  emlékének)  

Gyászos  és nyomorú őszidők  jönnek,  
Sárga,  csúf  vize bús szívemig  ér.  
Zokog  az ég és  temetnek e  könnyek.  
Elmúlni,  őszidőn,  ó, mi se  könnyebb.  
Rajtam  a halódó  Isten ítél.  

Állnak  az árnyak,  búsfeketében,  
Zendül  és kongva  bong a  harang.  
A  bús istenravatalt fedi  ében — 
Setét  lepel. Fáklya  kormoz az  égen.  
Nyögnek  a fák  és én sírok  alant.  

Ma  még ott  trónol az alkonyi  égen.  
S  utolsó, hűs csókot  vérez fölém. 
Elmúlni  őszidőn,  elnyúlni,  szépen,  
Halódó  homlokom hűlő  kezében.  
S  holt szívem Napisten  édes  ölén...  

Tiszaújlak,  1920.  
(Napisten  ölén)  



Emlékezés  egy börtönre 

Csönd. Hideg  hajnal. Fejem  lehajtom  
hűs rácsára  bús cellám  falának.  
A  szél  kocog  be rám az ajtón,  
Dúdol  dalt  álomhajtón...  
Sóhajaim de messze  járnak:  
Május  1. És  künn fehér  világ. A  hó esik...  
Holnap  bitó. És  vége. Élni  úgysem édes  itt...  
Arasznyi,  mit  látok, előttem a tér.  
És  minden,  minden dermedt,  hófehér...  
A friss, piros  szájak  már kékre  váltak tán...  
Almavirág  nem rózsáilik  a fán...  
És  holt ököl szorít  tört  zászlónyelet...  
És  elveszett  a Május...  Elveszett...  

Könnyes  csókom éri halovány  halántékán  
Az  éretten  ezüstre  vált  haját.  
Más  semmi,  semmi  nem maradt  nekem,  
Hogy  kinyitották  a  tömlöcajtót  
És  visszaadták  az  anyámat,  
Azon  a fehér  májusreggelen...  

1919. május  1. Román fogságban.  A  hó esik.  

(Napisten  ölén)  



Címtelen levél 

Arcom  egy titkos, megsápadt  levél.  
Titok,  melynek  te vagy tudója. 
Száz  kusza rovás,  mely nem beszél.  
Te tetted e fekete  borítékba.  
Elővetted  és  nézegetted  is néha. 

Most  három pecséttel  kell  lezárnod:  
Két feketével,  egy  pirossal.  
Két gyönyörűvel,  egy  kínossal.  
(E titokról  senkinek  se adj te számot) 
Két  kezedbe fogod  lassan az  arcom,  
S  lecsókolod két szemem.  S a szám 
Szád forró, piros pecsétjével  lezárod.  

És  mondd:  kinek küldöd el  azután?..  

Kassa,  1925.  
(Címtelen  levél)  



Mi ketten 

Én  vagyok a zajló  vad folyó 
a zabolátlan  szép szabad  folyó  
embernemiakta  tájakon  
futottam  eddig  én  

És  te  vagy a karcsú  és erős 
acélmívú finom  ezüsthíd  
mely általfogja  két  messzi  partomat  
biztos  híd kit fölém  épített  
a Kéz  ki mindeneket  alkotott  

Én  vagyok a sötét  és  borús 
villámszaggatta  viharos égbolt 
és  te a színes  szép szent  szivárvány  
ki  karod  lágy ívével  békítően átölelsz 

Én  vagyok a titkos méhíí kőben is 
kincset  rejtő  emberveszejtő  
mélységes  halálos  tárna és 
a kincskereső  biztos és  biztató  
éjderítő  messzi  bányászlámpása  
benne két  szemed 

Én  vagyok a csendes  mély erdő 
és  te a  tiktakkoló  szívű pihés  
kismadár  benne.  (Jer elrejtlek én.) 
Én  vagyok a teremtő  anyaföld  
és  te az  istenkézhullatta  áldott  
és  édes  búzamag kiből  a földnek  öröme  



zsendül  az édes langy  tavasz  lehén.  
Szívem humuszába  befogadtalak  
óvlak éltetlek  könnyel  öntözlek  
lelkem havával  betakarlak  

Szeretlek  én  

Kassa,  1929.  
(Címtelen  levél)  



Én ősszel  születtem 

November  volt akkor.  Sárga, csúf, ködös  esten  
Születtem  én. S te szomorú,  szomorú  asszony,  
Anyám,  te mondtad,  hogy mindjárt  sírni  kezdtem.  
S  azóta sírok,  csak sírok és  énfelettem  
Azóta  sincsen,  aki  virrasszon,  
Mert  az ősz  hozott és  megátkozott.  
És  engem fog  azóta  minden  átok.  
Engem  már semmi  meg nem kacagtat.  

(Címtelen  levél)  



Tisza-parti  naplemente  

Elsóhajtom, mi dolog történt énvelem. Miért e sóhaj? Nem 
tudom. Tán mert  a sóhaj nehézkes  ekvipázsán  időnként  így  
utazik tova a bánat. Van egy egyetlen barátom. Erős, hatal-
mas, félelmetes. Meleg barátságával születésem percétől hoz-
zám szegődött. Nevelt, dajkált, erőt és magabízást adott. Sze-
mem  a  nehéz  órák  csüggedésében  segítségvárón  emeltem  
hozzá  és ragyogó  tekintete  megnyugtatott.  Forrón  általölelt  
sokszor, hunyorgó, setétlátó két szemem lecsókolta,  megmu-
tatta  szépszínű vérem,  derék  erőimre  is mutatott:  „Ne félj!"  
És egyetlen, ékes ecsetvonással jóságos bársonybarnára fós-
tötte  csúnya-bús,  setét  szemem  bogarát.  íme,  boldog  nyúj-
tózással  talpraszökkentem  megint.  Hálás voltam  és  tisztel-
tem  és  szerettem  őt,  véghetetlen.  О pedig  mindig  hú  barát  
maradt  és keze  alatt  szép,  erős  fiúvá  serdültem.  

És  akkor jött  az Asszony.  Izzó  kéznyújtását  barátságnak  
hittem;  puha  ölelését  gyönyörű  erőket  adónak,  mert  hang-
talan,  forró  biztatása  olyannak  tűnt  nekem,  mint  a  bará-
tomé.  És  azontúl  ritkán  láttam  az  én  barátomat.  Nem  ta-
lálkoztunk.  О  nappal  rótta  útját,  én  az  éjszaka  gyermeke  
lettem és hajszoltam az Asszonyt. És hittem, hogy a forróság, 
csak a forróság jó  lesz  nekem.  És  elcsente  az Asszony  lege-
lébb  szép  erőimet,  azután  elorozta  a  barátomadta  magabí-
zást,  majd  megcsapolta  furcsa-jó  vérem  és  dőzsölve  itta,  
örökszomjasan.  Orcám friss virága megfonnyadott,  szemem  
barna bársonya  helyén  fakó tükör-mélységes  fekete  kút vi-
lágolt. 

Egy  bomlott  éjszaka  után,  ahogy  ottleltem  szegény-ma-
gam  az  asszony  ölében,  piros-mérgesen  és  hatalmas-világ-
lón betört  érettem  elfeledett  régi,  hűséges  barátom:  a  Nap.  
A tárt ablakon  által berontott  sugárosan,  maréknyi  aranyat  
vetett  válságul  érettem,  megvetőn,  az  ámuló  asszonynak,  
megcsókolta  sápadt  halántékom,  megroppantotta  görnyedt  



gerincem,  általkarolt  forró-biztosan  és  elvitt  onnét.  És  egy  
másik asszonyhoz vezetett,  szótlanul.  

Ez pedig egy zöldszemú, szőke, különös  asszony volt.  Sze-
szélyes, szertecsapongó. De friss, hűs ölelése, csacsogó csókja, 
álombaringató  lágy  suttogása jólesett  nagyon.  Zöld,  tiszta  
szemének  tükörén  által  mélyen  szívébe  tekintettem  és  lát-
tam, hogy  kavics  a szíve  néki  és  számtalan  ilyen  olcsó  szív  
van. Új szeretőmnek, a Tiszának, akit barátom,  a Nap bölcs 
orvosságnak  rendelt nekem,  éppúgy  kő volt  a szíve  mélyén,  
mint a többi  asszonynak.  De ő mégis jobb volt, mint a többi, 
mert  legalább  nem  akart  forró  szerelmet  hazudni  nekem.  
Hűs, selyemfinom kebelén jó volt nyugtatni forró homlokom. 
Nap nap után korán tértem nyugovóra. Új szeretőm mellett  
szagos  szénaágyat  vetettem,  zsongó  suttogása  elaltatott.  
Barátom,  a Nap,  a zengő  hajnalokon  erős életre  csókolt.  

És egyszer rájöttem, hogy  meglopnak  engem  ők ketten:  a 
barátom  meg  a  szeretőm.  Megcsalnak  rútul.  Nyugodni  ké-
szültem éppen. Hunyódó  szemem általfogta még a tündöklő 
eget  és a halk,  zöld partokat.  És íme látom, hogy  a Nap bó-
koló  főhajtással  közelít  a  Tiszához...  Hűs  kebelét  forró  su-
gárujjaival izgatón végigsimogatja. Majd felszakítván dús er-
szényét,  sárga  aranyát bőséges-megejtőn  kínálja.  És  a hűs 
Asszony lassan felmelegszik. Most milljom vég bíborszövetet 
tereget  széjjel  és édesgeti  magához  az Asszonyt  és mikor  az  
véli,  már  alszom  és mitsem  látok,  sárga  selyem,  királyi  há-
lóköntössel  födi  asszonya  didergő  vállát  és  nehéz  lila  bár-
sonyból, csudás nászágyat von fölé meztelen... forró, fenséges 
arcát  a hűs kebel  fehér  csipkefodrai  közé  rejti  aztán.  És  el-
oltja  a világosságot...  Az  isteni  nász  ágya fölött  ezer  szerel-
mes csalogány csattog. Halódó virágok halk szaga szálldos...  
Cseng  a  csend...  Nesztelen  szolgakéz  sárga  holdlámpást  
akaszt  ki  az  égre...  



Lábujjhegyen odábbosonok és harag nincsen irántok az én 
szívemben. És sóhajtva viszem megforrósodott testem a régi 
asszony kárhozatos,  hívó  teste felé.  

(Napisten  ölén)  



GYÖRY DEZSŐ 

1900.  március  8-án  született  Rimaszombaton.  Tanul-
mányait szülővárosában végezte. 1917-ben jelentek meg első 
versei.  1919  elején beiratkozott  a budapesti  tudományegye-
temre.  Munkássága  a 40-es  években  kötődik  vidékünkhöz,  
amikor  Pozsonyból  1940  őszén  áttelepül  Beregszászra.  Egy  
ideig hallgatásba burkolódzott,  és csak elvétve szerepel  ver-
seivel Móricz Zsigmond felkérésére a Kelet Népében.  Bereg-
szászon fogant költeményeiben  egyértelműen tiltakozik a fa-
siszta  barbarizmus  ellen,  de  ezek  akkor  nem  láthattak  
napvilágot. 

A  nagy világégés  után  Győry  Dezső  a vidék  lakóinak  ne-
vében így fogalmazza meg a jövő  programját: „ N e m  gyászra  
hív  a sors: dologra" (Férfiének Európa  romjain).  

Ekkor írt költeményeit a felújított ungvári Munkás Újság, 
majd a Kárpáti Igaz Szó, valamint a beregszászi Vörös Zászló 
(ma Beregi Hírlap) közölték. A költő részt vállalt az említett 
lapok  elindításában,  Kárpátalja  művelődési  életének  meg-
szervezésében.  írásaiban,  verseiben  az  új  életet  köszönti.  
Szenes  (Kroó)  László  1970-ben  írt  cikkében  így  emlékezik:  
„...Dolgozva tanított bennünket... Ahol ő megjelent, ott mind-
járt  megvolt  az  irodalmi  légkör,  s  ez  nagy  szó volt  már  ak-
koriban.  Valamint,  úgy  érzem  az  évek  távolából  is  hagyott  
nekünk is."  

Lefordította magyarra Julius Fucik börtönnaplóját  Riport  
a  hóhér  kötelén  címmel,  amely  1947-ben  Ungváron  jelent  
meg.  Ezenkívül  egy válogatást  fordított  le  Gorkij  elbeszélé-
seiből és a helyi lapok és tankönyvek részére orosz, valamint 
ukrán klasszikusok verseit  ültette  át magyar  nyelvre.  

1949-től  haláláig (1974) Budapesten  élt  és publikált.  Há-
rom ízben (1956.,  1958.,  1970.) tüntették ki József Attila-díj-
jal. 



Művei:  A  vidékünkön  fogant verseinek  egy  része  a  helyi  
lapokban — a Vörös Zászlóban,  a Munkás Újságban,  a Kár-
páti  Igaz  Szóban  találhatók  meg,  s  egy  részük  kéziratban  
maradt  fenn.  Egy  csokorra való  a Zengő  Dunatáj  (1957),  il-
letve  az Emberi hang című versgyűjteményeiben  látott nap-
világot.  Az utóbbi  Sándor László  gondozásában  és  előszavá-
val Budapesten jelent  meg  1970-ben.  

Irodalom:  Szenes  László.  Minden  kavicsot  meg  kell  csi-
szolni.  Találkozásaim  Győry  Dezsővel  //  Kárpáti  Igaz  Szó.  
1970. augusztus 30.; Balla László. Egyszerű, szép harci igaz-
ság.  Győry  Dezsőről  //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1965.  szeptember  
21.;  Zapf  László.  Győry  Dezső  //  Magyar  írás.  —  1932.  —  
131—135.  o.;  Szeberényi  Zoltán.  A vox  humana  poétája.  —  
Bratislava — Budapest,  1972.; Sugaras utakon. A kárpáton-
túli  magyar  nyelvű  irodalom  antológiája  (1945—1985).  —  
Uzshorod:  Kárpáti  Kiadó,  1985.  —  169—173.  o.;  Váradi-
Sternberg János, Dupka György. Versek a fasizmus és a há-
ború  ellen //  Kalendárium  '85.  —  Uzsgorod:  Kárpáti  Kiadó,  
1984. — 78—79.  o.  



A bulcsúi fejfák között 

Hóforgetegben  fut  a  szánunk.  
Fehér  izzás bent. Kintről  fázunk.  

Úgy ver a  hó,  mint szívünk  szívet  
egykor az  ifjú élet  harcán...  

arcon  szúr,  olvad s  lepereg.  
Tán hogy ne  vegyük észre, hátha 
könny  is került a másik arcán...  

Az  ott Bulcsú!  Ez  itt Bereg. 

A  hangulatnak  visszanézős.  
Nem féltünk  attól,  ami félős,  

amivel  mások ijesztgettek,  
hogy semmink  sem  lesz s  elveszünk...  

se  nappalunk,  se  éjszakánk.  
Büszkén  sajog  már csak,  hogy tudjuk,  
milyen szép jövő  van mögöttünk... 

S  még ország  dolga  vár miránk! 

Szegény  nép  vágta  itt a  nádast,  
mikor  még pákásztak  s halásztak,  

Ázsiás  múltunk  végső csücskén 
száz csónakorrú fej fa  áll ma...  

s  túlél kort,  sorsot,  havazást:  
mint  sajgó  búzát  itt sarlózta 
az  újarcú magyarok álma 

egykor  a  népért-haladást!  

(Emberi  hang)  



Kisebbségi  lélek  

Nem  tudjuk,  hogy jár  a  világ kint, 
milyen  a divat, forma,  módi,  
s  hány centire  kell  leemelni  
kalapunkat  hülye fejek  előtt,  
lecsúsztunk,  estünk,  elmaradtunk,  
ügyetlen faluvégi  lelkek,  
de:  mint fáraók  vert zsidói  egykor,  
mélyebben  érzünk s összébb  tartozunk.  

(Emberi  hang)  



Újarcú  magyarok  

Csodálatos  csillagok,  botorkáló fiatal  szikrák,  
más fényű,  más lángú,  más színű  tüzek,  
csillogjatok,  égjetek,  szálljatok  erre, szálljatok  arra,  

szálljatok  szerte,  
vár az ég,  komor ég, fekete  magyar ég.  

Nagy próbáknak ideje jött ránk, nagy sorsok omoltak a sárba, 
szent új komoly fiatal arcok változtak át a végzet parancsára, 

mássá, 
mint  voltak, akiktől  lettek ők is, 
változott  szent  szomorú  arcok,  
kik  bűnhődünk  az apák  vétkéért.  
Csodálatos  csillagok,  a szegénységben gazdagult  világok,  
nyers  szenvedések  ózonja  telíti körültetek  az éles  levegőt,  
villámosabb  ájerban élve,  mi sorról sorra  öldösi  ki már is 
sok  torz  botorság  szívós  vén csíráit, 
hiába futtok  sorsotok  elől:  
az új problémák  üstökös farkától szalajtatott felkínzott  mag 

kigyúl 
és  új  vonást  vág a magyar  ég fején.  

Keresve  mosolya  értelmét,  meglelitek  rossz sorsa  nyitját,  
s  más ráncokat  ígértek szájszögére  és egére 
más  nappalt,  más alkonyt  s pihenőbb  éjszakát,  —  
haragvó gőgök  s hangos  hetykeségek  helyére  odaguggol  
vezeklő  szenvedésünk  többlete:  
s  vad homlokok  s nagy bajszok durva táján 
szép  völgyként  nyílnak röptötök  nyomán  
komoly  szomorú emberi  vonások.  

Csodálatos  csillagok,  másult  magyarok  
fiatal  arcán  mély  hűs nyílt  szemek,  



kik ott  bodásztok  még a  szemhatáron,  
hol a  lehullt ég a  legdühösebb,  

a  legfeketébb:  a  legmagyarabb  
új Géniusz szentlelke erejével, mint lázadó jó  szörnyű óriás  
marokra kaplak tibenneteket  a magyar élet tépett  peremén 
s  új arcotok  nagy missziós  tüzével  
felváglak  a zenitre:  csillagok,  
kezdjétek  roppant  rendelésteket!  

(Emberi  hang)  



Kisebbségi  öntudat  

Ki  sose járt  itt, sose  látott  
sose  segített,  sose  volt  
nehéz sorsunk  osztályostársa  
most  áll  a bálja,  megy  a bolt 

magunkbaszállás?  dühöt  árul  
józanság?  frázist, jó  sokat  
s  testvér-értés  forrása  híján  
ont  bősz  liha  tanácsokat  

félre  a nyegle,  hetyke  gőggel  
mely kiváltságért  agyarog  
vagyunk  mi  itt olyan  magyarnak  
ha nem különbek,  mint  azok.  

(Emberi  hang)  



Munkácsi  március  

Mit  a kereszt  nevében  cinkos  
bérenchad  ácsolt  és buta 
kancsal  urak gőgjének  kellett  
megigézve  bámulnia:  
kész  a nagynémet  akasztófa!  
S  mire lefagy  a tavaszest,  
függetlenségünk  nyaka  hurkon:  
német gyarmat  lett Budapest! 

Ki  mit  vétett, bűnhődik  abban,  
sváb  udvarlásért:  Gestapo.  
S  egy zsákba  ráz a bosszú  majdan,  
ki  csábított,  s ki  csábító.  
S  ismét ők lesznek gúzsba  verve:  
a  munkások  s  tollforgatók,  
s  a botorul szétvert  parasztság:  
a  bután  megcsalt  milliók.  

Előre  s hátra szörnyű  árnyat  vet  
a  történelmi  logika:  
Mohi  s Mohács  után most  készül  
sírjaink  legnagyobbika!  
S  mert  húsz jó  évig  maszlagolni  
büntetlen  nem lehet  hazát:  
akad  hát tiszt,  ki bitónk  láttán  
még  kelleti  hozzá  magát.  

„S  a sír,  hol nemzet  süllyed el..."  
nem kap gyászdali  kart.  
Kurzus-boncok  mivé  tettétek  
a  hiszékeny  magyart?!  
Megöltétek  vágyunk:  Petőfit,  



s apánk:  Kossuth  Lajost!  
Zászlózva  vár német  hadat  
Rákóczi  vára most.  

Tiltakozást  bőg s  vág a szél,  
virág helyett —  havat.  
A  természet? Az  ellenáll!  
S  a nép? kusson  marad:  
Nyilas  söpredék  lakja várad, 
haj,  Zrínyi  Ilona,  
nem  volt e  népnek  csillaga,  
s  most  már nem lesz — hona.  

Nem  volt  vitéz  lángoszlopa,  
csak  vak  „vitéz"-ei,  
s  vakságuk  egész  nemzetünk  
kórágyra  fekteti.  
...Munkács  terén,  halál  szelén,  
már német  tank ragyog.  
...S másnap az első  hullafolt:  
a  sárga  csillagok.  

(Emberi  hang)  



Ének az  ablakunknál  

Mely  reszket  még, ha bomba  dörren,  
s pörkszagú  füsttől  könnyezett,  
s  látott  nyilakkal  és  horoggal  
megtorzított  kereszteket,  

s  látott  rabolni  részeg  csendőrt,  
s  Téged bujdosni el  magán 
s  nagy léptekkel szobánkat  róni  
engem sok tépő  éjszakán,  

s  látta a Donnál-fagyott  kéznek  
hiába  intő csonkjait, 
s  népeknek  a gaz  hírveréstől  
összeverődő  csontjait,  

s száz rémülést,  ha  felkomorlott  
a  borzadályok  éjjele,  
és emberzsákmányát  vonszolni  
a  teuton szörnyet  el fele, 

s  látta,  mint nőtt dagály  a  szennyből  
s orv erőszakból  Ararát,  
s  mely  látta: az Idő  betölté  
az  én  verseim  igazát:  

— a ház szeméből,  ablakunkból,  
nézek  most a hűlt  ködbe ki...  
Szüret  helyett  most szőlőnk  dombját  
tompa ágyúzaj  verdesi.  



Bennünk gyertyaláng.  S békét várnak 
tíz esztendőnk  csillámai.  
Kint  a köd  mögött,  ráng egy földrész 
s  minden,  minden rossz,  ó,  mai.  

Új világunkat  vérben szülik.  
Nézek  a ködbe.  Messze.  Szét.  
...S előveszem  kettétört,  árva 
ceruzám  megmaradt  felét.  

1944. 



HERPAY FERENC 

Munkácson  született  1908-ban  tisztviselő  családjában.  
Szülővárosában végezte el a kereskedelmi iskolát, majd Prá-
gában járt  egyetemre,  de nem fejezte be. Ezt követően  mint  
banktisztviselő  a  Latorca-parti  városban  helyezkedett  el.  
Ott  dolgozott  egészen  1945-ig.  1958-ban  családjával  Buda-
pesten  telepedik  le,  1974  április  18-án  bekövetkezett  halá-
láig mint  orosz  tolmács  és műfordító  ténykedik.  

A  két  világháború  közti  időszaki  kiadványokban  Herpay  
Ferenc mint érzékletes, színes, egyéni stílusú novellistaként  
mutatkozik  be.  Hősei  a kapitalizálódó  társadalomban  elbu-
kott  koldusok,  munkanélküliek,  hivatalnokok  és  földhözra-
gadt  parasztok.  Egyik  legjobb  novellája  a  Csoda,  a  Tamás  
Mihály által szerkesztett Tátra c. folyóirat 1937. hatodik szá-
mában jelent  meg.  

Alapos  műveltséggel,  írói  felkészültséggel  rendelkező  al-
kotóként  mutatkozik  be  a  Mozgóképek  c.  kötetével,  amely  
1937-ben  látott napvilágot a munkácsi Welber bérelt nyom-
dában. E gyűjteményről  Tamás Mihály,  az ismert novellista 
elismerő  hangon  nyilatkozott  a Tátra  c.  folyóiratban:  „...is-
meretlen  név,  szegényes  kiállítású  kötet,  a  szerző  saját  ki-
adása... Az első hangok után már érezzük, hogy író szól hoz-
zánk, a javából való. Regényrészlet, novella, útijegyzet vonul 
fel szervezetlen egymásutánban,  de mindegyikben van vala-
mi, amit csak vérbeli író tud úgy megcsinálni, ahogy azt Her-
pay  tette...  Jól  meg  kell jegyeznünk  ezt  az  új  nevet,  mert  
még  találkozni  fogunk vele." 

Magyarországra  történő  áttelepüléséig  aktívan részt  vesz  
a  helyi  magyar  művelődési  élet  elindításában.  Figyelme  a  
kortárs  ukrán  költők  felé fordul.  Például  lefordítja  Hrihorij  
Kovai, Vaszil  Marko  és más költők verseit, melyek közül né-
hány  1955-ben  a  Szovjet  Kárpátontúl  c.  almanachban  is  
megjelent. 



Művei:  Mozgóképek.  A  szerző  kiadása.  Mukacevo—Mun-
kács: Welber bérelt nyomda,  év.  n.  

Irodalom:  Tamás Mihály. Herpay Ferenc. Mozgóképek //  
Tátra,  1937.  —  6.  sz.;  Benedek  András.  Magyar  irodalom  
Kárpátontúlon  a két világháború között // A Kárpáti  Kalen-
dárium  Irodalmi  Melléklete  1971.; Kovács Vilmos,  Benedek  
András.  Magyar  irodalom  Kárpát-Ukrajnában  //  Tiszatáj,  
1970. —  10. sz. —  961—966.  o.;  12. sz. —  1144—1150.  o.  



Görömbő kísértésben 

Még vissza-visszanézett  a falura,  amelynek homályba  ol-
vadó ablakai mint halovány öreg szemek tekintettek rá. Ak-
kor gyúltak ki  az első  lámpák.  Görömbő  nagyot sóhajtott  és  
görnyedt teste  alá támasztotta  előrelendülő jobb lábát. A hó 
ropogott  a talpa  alatt: Nincs  pénz,  nincs pénz, nincs  pénz!..  
Már  két  napja,  hogy  úton  van.  Először  a városban  próbált  
szerencsét,  de mindenütt  zárt ajtók fogadták, ahol pedig ki-
nyílt,  így  szóltak:  Nincs  munka  —  és  kapott  egy  darab  ke-
nyeret  vagy  egy  kopott  fényú  tízfillérest.  A  falu  még  fuka-
rabbnak  mutatkozott,  itt  még  alamizsnára  sem  telt,  és  
Görömbő  egyre  szomorúbb  lett.  Sötét, komor  képpel  igyeke-
zett  az  állomás  felé.  Hazautazásra  maradt  még  pénze,  de  
akkor aztán vége  az utolsó  garasnak  is.  

A pénztárnál egykedvűen vette tudomásul, hogy csak késő 
este  indul  a vonata.  Egy bosszúsággal  több  vagy  kevesebb,  
legyintett, és követte annak a bocskoros atyafinak a példáját, 
aki serényen szuszogott  egy sarokban. Maga is  leheveredett  
egy  lócára,  ami  nem  esett  igen  nehezére,  mert  a  fáradtság  
ösztökélte.  Késő  este lett,  mire feltápászkodott.  A vonat  ak-
kor már verítékezve  állott a gőz-füstfelhőben. Az ember fel-
kapaszkodott  a gyérvilágítású kocsiba, felcsapta a hátizsák-
ját  a  polcra,  s  durcásan  összegubbaszkodott.  A  pipafüst,  
trágya,  étel  és  kőszénfüst  szaga  hamisítatlan  vonatszaggá  
olvadt  körülötte,  de  ő  erre  nem  ügyelt.  Bánatosan  fütyölt a 
gőzös, s döcögve megindult. A hó pedig eleinte lassú, később 
mind  sűrűbb,  mind  sűrűbb  pihékben  hullott  alá.  Görömbő  
révedezve bámulta az ablakhoz tapadó pihéket és le-lehuny-
ta a szemét  a kerekek  álmosító  csattogására.  Cigarettát  so-
dort. A füstkarikák néha jó  gondolatokat adnak, s erre most 
nagy  szüksége  volt.  A kerekek  kattogtak,  mégpedig  erre  az  
ütemre: Az  asszony  —  az  asszony  — beteg!..  Az  orvos  meg-
vizsgálta és azt mondotta, hogy a veséjével van baj. Szegény-



azt  mondotta,  hogy  a veséjével  van  baj.  Szegénynek  mégis  
mást kell ápolnia. A kisebbik gyerek szamár köhögésben fek-
szik. — Eh! Másra akart gondolni, de nem sikerült, a szörnyű 
jelen mindig közelebbről  és közelebbről bámult az arcába, és 
tehetetlensége  méregbe  hozta.  

Nagyot  zökkent  a vonat, felcsapódott  az ajtó  és új  utasok  
érkeztek. Hosszú, lajtorja ember topogott be a kocsiba, utána 
egy gömbölyű szép menyecske. Kosarából  liba nyújtogatta a 
nyakát  s a kendő  szélét  csipkedte.  

— Nézze csak, hogy mulat a jámbor — kacagott az asszony. 
Görömbő ellenségesen fogadta ezt a jókedvet, és elfordítot-

ta a fejét az új utasokról,  akik pedig éppen szemben  helyez-
kedtek  el vele.  Csak  akkor  lett  figyelmes,  amikor  az  ember  
két állomással  odébb kászálódni  kezdett.  

—  Isten megáldja, János — búcsúzott  tőle  a  menyecske.  
Hm, János — morgott magában —, akárcsak én — és me-

legedni  kezdett. Milyen jó  volna most hallani  egy ilyen  szép  
asszonyszemélytől,  ahogy  dalolósan  mondja:  János,  János-
kám! 

Most  sokan  szállottak  fel.  Az  ajtó  kinyílt  és bezárult,  ki-
nyílt és bezárult,  az egész szakasz megtelt. Künn hallatszott 
a vonatvezető  sürgetése.  Gyorsan, gyorsan. Az ajtó még egy-
szer kinyílt. Kopott, sovány ember tapogatózott be rajta, ke-
zében  hegedűt  szorongatott.  Megkapaszkodott  a  falban,  
ahogy a vonat döccenve megindult, majd helyet keresett. Vak 
volt. 

— Ide, ide, szegény ember — tessékelte  maga mellé a me-
nyecske. A vak alig hallható köszönetet rebegett, feszes ülés-
be  merevedett  és  kihűlt  szemgödreivel  beláthatatlan  távol-
ságokat  kémlelt.  Ép  látó  embernek  kirí  a  szeméből  az  
állapota. Az egyikből vidámság, jókedv csillog, a másikat át-
szövi  a  szomorúság  fátyola,  harmadikból  kemény,  teremtő  
gondolat cikázik, a negyedik unalomban olvad szét, csak épp 
a  vak  ül  így  szenvtelen  arcával,  mint  a  kővé  dermedt  vád,  



amely  elégtételt  kér  a  végzettől.  Mindenki  a  vakot  nézte,  
Görömbő  is,  és szomorúsága  hirtelen  fölengedett.  

A vak hosszú, csontos ujjai végigszaladtak a húrokon, egy-
két  hang  megpendült,  s  azután  szélnekeresztetten  belefúlt  
a dübörgésbe. A menyecske  szemei fölcsillantak,  a hangja is 
dalolt,  ahogy mondta:  

— Nosza, muzsikáljon  egy keveset.  
A vak  nem  kérette  magát.  Csendesen,  szomorkásán  zen-

dült  meg  a  hegedú,  sírt,  duzzogott,  kacagott,  nevetett,  áb-
rándozott és imádkozott. A kocsiban elhalt a szó. Ezek a szét-
hulló  emberek  a zene hangjain összeforrtak, eggyé lettek és 
zsoltári  áhítatban  repültek  ismeretlen  messzeségek  felé.  A  
tekintetek rátapadtak a sovány arcra, a két üres szemgödör-
re,  amelyeknek  a titka ebben  a pillanatban  mint  két bimbó 
kipattant és szétárasztotta egy befelénéző világnak az illatát. 
A vaknak vonaglott a szája, megremegtek az ujjai, s indulata 
féktelen  telivérként  tört  ki,  hogy  egy  pillanatra  hamis  ke-
rékvágásba ragadja a muzsika hintaját. De ezt ott senki ész-
re nem  vette.  

A vonat  robogott  az éjszakában,  amint a sötét jövendő,  és  
fagyos hómasszát köpött  az  ablakokra  a fergeteg. 

— Szép — motyogta  az asszony Görömbő  felé alig  hallha-
tóan,  és fátyol  esett  a szemébe.  Az bólintott.  

A hegedűs  kis tányért húzott  elő.  
—  Kegyeskedjenek  egy  szerencsétlen  vakot  pár  fillérrel  

megsegíteni  —  sírta  el három  nyelven.  Szaporán  csörgött  a  
pénz a tányéron, az igézet megszűnt,  és Görömbő  fellobbanó  
irigységgel  szemlélte  a vak  szerencséjét.  

Éjfél  lett,  mire  a vak  végighegedülte  a vonatot.  Akkorra  
Görömbő  megtudta,  ki  ija-fija  az  asszony,  hová  megy,  mi  
járatban  volt,  és  hogy  vigasztalódjon,  érzékébe  vette  a  me-
nyecske  gömbölyűségeit.  Bizony,  hervadt  napraforgó  az  ő  
asszonya  ehhez képest,  de nem csoda, istenbizony,  nem cso-
da. A gyermekágy, a munka és az ápolgatás nem szépség-ma-



rasztalók.  Keserű  fintor ült a szája szegletébe,  és felnyúlt a 
hátizsákjába  a maradék kenyér után. 

A vak letelepedett  a lócára. 
—  Na,  szegényember,  nem  eszik  egy  falatot?  —  fordult  

feléje érdeklődésével a menyecske. — Ide, idejöjjön, közelebb — 
és kezébe nyomott  egy  csirkecombot.  

— Köszönöm,  asszonyom, nagyon jó  hozzám.  
— Honnan  tudja,  hogy  asszony vagyok,  hiszen nem lát?  
— A hangjáról, a beszédiről..., csodálatos dolog ám a hang! 
— Csodálatos bizony,  de az én fejembe ez a tudomány  so-

hasem menne.  
A vak  elmosolyodott.  
—  Aki  nem  hall,  megadatott  néki,  hogy  lásson,  aki  nem  

lát, hogy halljon  és  tapintson.  
Görömbő  keserűen  fordította  el  a  tekintetét.  Úgy  kéne,  

hogy megvakítsa magát,  akkor őt is észrevennék,  akkor ő is 
kapna  csirkecombot...  —  elöntötte  a  méreg  —,  akkor  ő  is  
kapna pénzt...  Koldulni  menne, muzsikálni,  mert így hiába-
való  minden,  hiába  kínálja  oda  a két  erős kaiját,  nem  kell,  
ha  éhenhal,  akkor  sem...  Olyat  rúgott  a fűtőtestbe,  hogy  az  
asszony  megütközve  pislogott  rá,  pedig  akkor  már  mind  
aludni igyekeztek az emberek. A lila fény rájuk borította eny-
he takaróját, s már csak a menyecske  és a vak beszélgettek. 

—  Szajkófalvára  utazom  disznótorba,  hegedülni  fogok  —  
mondotta  a hegedűs. 

—  Mutassa  már  azt  a  kezet,  mivel  azt  a  szép  muzsikát  
csinálja — kedveskedett az asszony, és megsimogatta a cson-
tos  ujjakat.  

Görömbőnek  egyre  a pénzcsörgés  csengett  a fülébe.  Nem  
akarta észrevenni,  de a félig lehunyt pillák közt is áttetszett 
az asszony mozdulata.  — Istenemre mondom,  eldöngetném,  
el  én, ha  az enyém volna — morgott  befelé.  

— Családja, gyereke van? — faggatta a vakot a menyecske. 
— Nincs  nekem —  sóhajtott  az  ember.  



—  De szeretője van?! 
— Ugyan, kinek kell  egy  ilyen nyomorult  ember?  
—  Szegény...  
Görömbőt elnyomta az álom, de ahogy zökkent vele a vonat 

s kinyitotta a szemét, az asszony és a vak összeborulva alud-
tak. A férfi száján vékony nyálhab csorgott alá. Pfuj, sercin-
tett  megvetően  Görömbő,  és  egy pillanatig  élesen  nézett  az  
alvóra: majd fáradt fejét neki támasztotta a recsegő, síró desz-
káknak. 

A vonat fel-felsikoltva vágtatott tovább a sűrű éjszakában. 
Fehér hátú őrházak,  didergő  távírópóznák  maradoztak  mel-
lé, mint néma katonák... Brum-bum-burum, brum-bum-bu-
rum. A kocsi  aludt.  

Szétnyúlva,  mint  a túlkelt  tészta hortyogott  egy nagy  da-
rab  kupec.  Képe  zsíros  és  borostás.  Lajbija  alatt  hatalmas  
bankótárca dagadozik. A másik oldalon, a sarokban egy föld-
műves asszony szendereg, kitárt emlőjével egy gügyögő  édes  
kölyök kötődik. Egymásnak dőlve alszik két diákgyerek. Egy 
órával ezelőtt még perpetuum-mobilét  szerkesztettek — pa-
píron —, most  a dicsőségről  álmodoznak.  Kofferére  támasz-
kodva szunyókál  egy kék posztókabátos  férfi, nyakában  sál,  
a  keze  tiszta,  az  arca borotvált;  paraszt  is,  nem  is  paraszt:  
amerikás. 

Brum-bum-burum,  brum-bum-burum...  
— Hoztál valamit,  János? 
—  Itt van  la! —  Görömbő  lecsapta  a pénzt  az  asztalra.  
—  Hát a gúnyád  mért  véres?  
— Véres?  Ejnye  no...  persze,  disznóölésen  voltam.  
— Hoztál-é  egy kis  harapnivalót?  
Görömbő felriadt, zavartan kapkodta a fejét, de mindenütt 

nyugalom  és  csend  nézett  vele  farkasszemet.  Hosszan  bá-
mult  az  alvó hegedűs  arcába,  miközben  két  csemetéjének  a  
képét idézgette. — Mi haszna a világnak egy nyomorultból — 
azután  álomba  zuhant.  Almában  fejszéje  élét  próbálgatta,  



körülötte  a  muzsikus  ingerkedett.  —  Megállj,  léhűtő,  most  
végzek  veled!  —  De  a  vak  csúfondáros  kacagással  állott  
odébb,  a  végin  már  csak  egy  árnyék  imbolygott  körülötte,  
majd  az is  szétfoszlott.  

És futott a gőzös, mintha a múltja kergetné. Városok, fal-
vak  maradoztak  el  mellette  békésen  és  alamuszin  a  tél  ta-
karója  alatt.  Szunnyadoznak,  de  sejtjeik  mélyén  ott  pislog  
az élet ereje,  és ha  az  első  napsugár  felcsillan, nagyot  nyúj-
tózva  löknek  egymáson,  hogy  teljesítsék  a természet  törvé-
nyét,  azt,  amely  a mozgást  az ellenállásból  teremti  meg.  És  
túl az első álmon, megmozdult az alvó kocsiban egy értelmen 
túli világ titkos moraja. Nyöszörgött gyermek és felnőtt, mo-
solygott  vagy  nevetett,  mint  ahogy  tudatlanul  és  céltalanul  
illatozik az éjszakában a liliom, zizeg a fűszál halhatatlanul, 
mert  az  örökélet  ujja  épít  a  sejtjeiben.  De  keleten  valami  
megfújta a levegőt, és íme, ritkulni kezdett a sötétség.  Této-
ván kóválygott, emelkedett feljebb-feljebb, mint a vasparipa 
füstje... Brum-bum-burum,  brum-bum...  a hajnal. 

A menyecske felriadt. Épp akkor zökkent  egyet a vonat, s 
a  vonatvezető  Eszenyt  kiáltotta.  — Jézusmária,  hol  a kosa-
ram?!  Borzas-álmosan,  hajadonfőtt kászálódott  le  az utolsó 
percben,  még  egy istenhozzádra  sem jutott  ideje.  

Az  egész  kocsi,  mintegy  vezényszóra  krákogni,  köhögni  
kezdett. Görömbő a pipáját vette elő. Türelmesen húzogatott  
benne egy szál drótot, azután rágyújtott. A vak is kinyújtóz-
kodott, sovány nyaka ijesztőn megnyúlt. Görömbő ezt a nya-
kat  nézegette,  majd  a  maga  tenyerébe  bámult,  azután  be-
szélgetni kezdett a vakkal, de az csak kurtán  válaszolgatott.  
Erre felállt, az ablakok előtt ténfergett, majd leült,  de egyre 
izgatottabb  lett.  Lázasan  főtt  koponyájában  a terv...  Ha  ez  
szekérre  vagy  szánra  ül,  vagy  visszamarad  az  állomáson,  
vagy emberekkel találkoznak?.. De muszáj valamit tenni. Le-
hunyta  a  szemét  és  látta  az  egyik  gyermekét,  ahogy  fuldo-
kolva köhög, és a másikat, amint ebéd után pityereg... Anyja 



pedig durván és elkeseredetten  rikoltozik: — Frász  a beled-
be, lopj, ha enni  akarsz!  

Csendes,  kicsiny  állomáson  döccent  a vonat.  Nem is  állo-
más volt ez, csak egy elhullajtott őrház. A vak lekászálódott,  
Görömbő nyomon követte, még meg is támasztotta egy kicsit 
a hóna  alatt,  ahogy lelépett  a kocsiról.  

— Úgy látom, mi egy irányba megyünk — fordult a hege-
dűshöz. 

—  Én szekeren  megyek — szabadkozott  a másik. 
— Nincs itten se szekér,  se szán,  én elviszem, ha  akarja.  
— De... — a vak bizonytalanul topogott. Valami megütötte, 

valami,  ami  ebből  az emberből  áradt  ki. Anélkül,  hogy  okát  
tudta volna adni, szorongó érzés támadt fel benne. — Aztán 
elviszen igazán? — kérdezte  még mindig  bizonytalanul.  

— Ejnye, rendes ember vagyok én azért, mert nem láthat.  
Különben is  a komám megígérte,  hogy szánt küld  elébem.  

— Maga ebbe  a faluba való? — hitetlenkedett  a másik. 
— Nem a, rokonok laknak itt, oda megyek látogatóba.  Bi-

zonyosan úton kapjuk  a szánt — füllentett.  
A  hó  keményen  ropogott  a  lábuk  alatt.  A  vak  Görömbő  

ujjasába kapaszkodott, s így követte a lépteit. Látszólag meg-
nyugodott, mert beszédesebb lett, míg társa hallgatag.  Söté-
ten és egyre kelletlenebbül  felelgetett a szapora  kérdésekre.  

— A szán még  nem jön! 
—  Az  erdőnél  biztosan  találkozunk  vele  —  válaszolt  re-

kedten Görömbő, és ijesztővé vált az arca, de a vak ebből mit 
sem  láthatott.  

Már  az  erdő  szélén  lépegettek.  
— A maga szánját még  csak most  gyalulják,  atyafi.  
Görömbő karon fogta a vakot. — Mondja csak, adna nekem 

egy kis  pénzt, ha  kérnék?  
— Én...  hát  mennyit?  
— Vagy  egy  százast...  



—  Egy  százast?  — hüledezett  a vak. —  Magamnak  sincs  
több — közben beértek  az erdőbe.  

A  vaknak  most  világosodott  meg  az  értelme,  már  tudta,  
mit érzett  az előbb,  és kényszeredetten  fölnevetett,  de szája 
hirtelen megremegett  a félelemtől.  Elkomolyodott.  

— Én,  én  szerencsétlen  vak  vagyok...  hát  a hegedűm...  a  
hegedűm. 

Görömbő  durván megragadta  a kaiját. 
— Ide a pénzt,  ide nyomorult,  mit harácsolod  el az  egész-

ségesektől! 
De  a vak teljes  erejéből  eltaszította  magától.  
— Ne nyúlj  hozzám!  
Görömbőt elöntötte a düh. Nekiugrott a hegedűs torkának, 

de  az emberfeletti  erővel  védekezett.  
— Na, ne bánts — lihegte —, vedd  el  a pénzt.  
A másik,  mint  a hiúz,  csapott rá  a zsákmányra,  markolt,  

dúskált a finom, jó pénzben, észre sem vette, hogy arcán egy 
széles, vörös  ér csorog alább  és  alább.  

—  Ide  a hegedűvel  is!  
—  Csak az életemen  keresztül!  
A csík ráfolyt a Görömbő szájára, s mint a bika, mely saját 

vérétől még jobban megvadul, ledobta hátizsákját,  hogy elő-
kapja belőle  a fejszét. — Nyomorult,  adok  én neked  életet!..  

Valami  megzendült  a  néma  téli  erdőben.  Egy  felrebbenő  
varjú  finom  hószemcséket  peregtetett  le  az  ágakról,  s  mint  
szelíd  áldáseső  hullt-hullt  alá  a  sok-sok  gyémántpehely  a  
szomorú földre. A vak hegedült. Messzi, távoli dallam búgott 
a levegőben, amely a bölcsőtől  a koporsóig  kíséri  az  embert,  
amely  a végtelenben  születik  s  a végtelenben  hal  el.  Vala-
hogy  úgy kezdődik,  hogy  a nap ráejti  csókját  az  almafára, s 
a  fa fehér könnyű virágokká  sóhajtja  a lelkét, valahogy  úgy  
kezdődik,  hogy  egy  gyermek  gazdag,  színes  álmot  lát,  s  ezt  
az élet kíméletlen vasekéje visszaszántja egy sötét, sáros te-



levénybe.  És  ez a dal  úgy végződik, hogy sehogy  sem végző-
dik... 

Ezt  elmondta  a hegedű,  Görömbő  mellére  ejtette  fejét.  

(Mozgóképek) 



ILKU PÁL 

1912. október  12-én  született  a Bereg megyei  Bulcsúban,  
szegényparaszt  családban. A gimnáziumot Beregszászon vé-
gezte,  ahová  nyolc  éven  át  gyalog járt  be.  Tanítói  oklevele  
megszerzése után Kárpátalja iskoláiban (Mezővári, Gödény-
háza,  Fancsika)  oktatott.  A  csehszlovák  állami  hatóságok  
nem nézték jó szemmel izgató tevékenységét és minduntalan 
áthelyezték. 

A  Losoncon  megjelenő  A  Mi  Lapunkban  indult,  ahol  ké-
sőbb,  1930-ban  diáknaplójával  megnyerte  az ifjúsági folyó-
irat irodalmi pályázatát.  Czabán Samuval közösen  szerkesz-
tették  Beregszászon  az  Új  Korszakot  (1933—1935),  a  
radikális  haladó tanítók  folyóiratát.  

Küzdelmes  diákéveinek  élményeit  dolgozta fel  legjelentő-
sebb irodalmi alkotásában, a Lendületben, amely hosszú hu-
zavona  után,  erősen  csonkítva jelent  meg  1936-ban.  Fábry  
Zoltán  a Korunk  1937-es  számában  íija,  hogy  »...itt  valaki  
vagy  valakik  rettenetesen  belegázoltak  és  hamisítottak...  A  
téma szociális  valóság:  a csonkítás  tehát  érthető.  Ilku  regé-
nye nem egyszerű diákregény. A matúrára készülő  nyolcadik 
osztály  „dinamikus"  légkörében  az  élet  tükröződik  a  maga  
szociális  valóságában...«  

A  regény  csak  1945  után jelenhetett  meg,  Sándor  László  
szavaival  élve, „eredeti  szövegével".  Ekkor kapta vissza ere-
deti  címét  is:  Az  osztály  zendülői.  A  regényt  cseh,  szlovák,  
lengyel  és ukrán nyelven  is kiadták (az utóbbi Jurij  Skrobi-
nec fordításában jelent  meg  1971-ben.)  

A 30-as  években az író élénk publicisztikai  tevékenységet  
fejtett  ki.  1934-ben  két  iijúsági  színdarabja  is  megjelent  a  
beregszászi  Jó Barátom  kiskönyvtára  kiadásában  A munka 
himnusza  és  Anyaszív  címmel.  Mindkét  darabban  vannak  
énekbetétek  is, melyek  zenéjét  Czabán  Samu  szerezte.  



Baráti kapcsolat fűzte Balogh Edgárhoz, Sáfáry Lászlóhoz, 
Györy Dezsőhöz, Fábry Zoltánhoz.  1936-ban  Czabán  Samu-
val  együtt  üdvözlő  levelet  küldtek  Romain  Rolland-nak,  a  
Nobel-díjas francia írónak 70. születésnapja alkalmából. Vá-
laszt is kaptak  rá.  

1938 után letartóztatták, börtönbe vetették, majd munka-
táborba  küldték.  1945  után  Magyarországon  él.  A  60-as  
évektől  haláláig  (1973)  a  Magyar  Népköztársaság  művelő-
désügyi  minisztere.  

Művei:  Publicisztikái,  cikkei,  elbeszélései  A  Mi  Lapunk  
(1921—1932),  Új  Korszak  (1933—1935),  Magyar  írás  
(1932—1937),  Magyar  Nap  (1936—1937)  számaiban  jelen-
nek  meg;  Vádolok,  tanár  úr...:  Regényrészlet.  Hegyvidéki  
Bokréta.  A  szlovenszkói  és  ruszinszkói  magyar  írók  prózai  
antológiája. Rimaszombat,  1934.; Lendület: Regény. A Cseh-
szlovákiai  Magyar Tudományos  Irodalmi  és Művészeti  Tár-
saság kiadása,  1936.  (A  cseh,  szlovák,  lengyel  és ukrán  for-
dítások  1951-ben,  illetve  1971-ben jelentek  meg.)  

Irodalom:  Fábry  Zoltán.  Pedagógiai  regények //  Korunk,  
1937. — 7—8.  sz. — 716—718.  o.; Vass  László. Három  szlo-
venszkói  regény  //  Magyar  Nap.  1937.  március  20.;  Szabó  
Magda.  Ilku Pál: Az osztály  zendülői // Köznevelés,  1950. — 
5. sz. — 52—53.  o.; Sándor  László. A Sarló írói  és művészei // 
Alföld,  1978.  —  8.  sz.;  Csanda  Sándor.  Első  nemzedék.  —  
Bratislava: Madách Kiadó,  1982.; Dupka György. Valami hi-
ányzott  ebből  a regényből...  Ilku  Pál  elfeledett  írása //  Kár-
páti  Igaz Szó.  1984. július  7.;  



Vádolok,  tanár úr...  

Máli  néni  nem  akart  engedni  az  iskolába  ma,  mert  azt  
mondta, hogy  az este nagyon rosszul voltam és az apám ha-
láláról  beszéltem.  De  mégis  elmentem,  mert  nagyon  kevés  
ideig járunk már iskolába a karácsonyi vakációig  és addig le 
szeretnék felelni mindenből.  Mert az a szokás a tanároknál, 
hogy  azoknak  nincs  semmi  bajuk  a  félévi  bizonyítványkor,  
akik  még  a karácsonyi  vakáció  előtt  lefeleltek.  Aki  a  kará-
csonyi  vakáció  után  felel,  annak  baj  szokott  lenni  a  félévi  
bizonyítványban.  Ez nagyon érdekes dolog — a tanároknak. 
Én  úgy  képzelem  el,  hogy  a  tanárok  vadászok  és  a  félévi  
határkőnél  állnak lesben.  Aki közülünk,  szegény  és tehetet-
len vadak közül a karácsonyi vakáció után kerül a fegyverük 
elé,  azt  lelövik.  Azok,  akik  a  karácsonyi  vakáció  előtt  felel-
nek, azok kívül vannak a lőtávolságon. Azoknak nincs semmi 
bajuk.  Én  is  most  szeretnék  felelni,  a  vakáció  előtt,  mert  
most jobb  is. Ezért  mentem  el  az  iskolába.  

A hó egészen keményre fagyott, ez azért jó, mert a cipőmbe 
nem megy bele most se a víz, se a hó. A hó is belement eddig 
a cipőmbe a lyukon. Papírt tettem mindig a lyukhoz belülről, 
de a papír is átnedvesedett  és az egész lábam is nedves lett.  
Rengeteg papírt  használtam  így  el  és  Máli  néni  mindennap  
hozott haza újságpapírt. Mindig jól kiszárítottuk, és úgy húz-
tam a cipőmbe.  Ilyenkor  egészen  érdekes  az első néhány lé-
pés. Azt érzem, hogy valami  erősen  és tapadón fogja körül a 
lábamat,  és  minden  lépés  után  szűnik  ez  a  tapadás.  Máli  
néni  teát  akart  adni  reggelire,  de nem ittam meg,  mert  fél-
tem, hogy rosszul  leszek.  

Amíg  elértem  az iskoláig,  egészen  kifáradtam.  A  padban  
nagyon jólesett ülni. Azt éreztem, hogy hideg fut végig a tes-
temen  és  ettől még gyöngébb  leszek.  

— Sápadt vagyok?  — kérdeztem  az egyik fiútól, mert na-
gyon  éreztem, hogy  most  sápadt  vagyok.  



—  Igen,  —  mondta  a  fiú  (már  nem  emlékszem,  ki  volt)  
nagyon  sápadt  vagy.  

Jani  is mondta, hogy rosszul  nézek  ki  és menjek  haza.  
— Nem megyek — mondtam, mert felelni szeretnék,  hogy 

ne maradjak karácsony  utánra.  
— Reszketsz — mondta Jani. A kezemre néztem és láttam, 

hogy  reszket.  Azt  is  éreztem,  hogy  a  bőröm  a  hátamon  az  
ingemhez verődik  és ez is gyengít.  Hideg van itt,  mondtam,  
de  ezt nem hallotta  senki.  Meg  akartam  magyarázni  maga-
mat magamnak, és azért azt gondoltam, hogy ez a nagy hűlés 
utolsó  része,  utolsó  erőfeszítése,  ez  elmúlik,  és  akkor  nem  
lesz semmi bajom. Az első  óra latin és át kell nézni  alaposan  
Horatius  ódáit,  mert  ha  felelés  lesz,  akkor  ezekből  fogunk  
felelni. A betűket néztem, de a betűk is dideregtek és a betűk 
közt  néha  egy  lecsukott  szemet  láttam,  vagy  lecsukott  kes-
keny  és meredt  szájat,  vagy  két  összefonódó  kezet,  az  ujjak 
tehetetlenül  és  mereven  kapcsolódnak  össze.  Nem  akartam  
ezzel  törődni, mert arra gondoltam,  hogy felelhetek,  és  ettől  
egészen  megrémültem.  Makacsul  csak  szavakat  néztem,  az  
értelmekre,  formákra  gondoltam,  és  nem  akartam  semmi  
mást tudni. De a lecsukott száj, az összefonódó ujjak, a lezárt 
szem  csak  tovább  élt  a  sorok,  a  betűk  mögött.  Tanuljunk,  
mondtam  magamnak,  tanuljunk,  mert  felelhetek  és  tudni  
akarok  most.  Arra  gondoltam,  hogy  ez  láz.  Ez jó  lesz,  mert  
mikor  az  ember  lázas,  akkor jobban  tud  gondolkozni.  Ez jó 
lesz, gondoltam  és arra is gondoltam,  hogy jó  lenne, ha még 
jobban  lázas  lennék,  mert  akkor jobban  fogok tudni  gondol-
kozni.  Jó  lenne,  ha minden  felelés  előtt  erős  és nagy  lázam  
lenne, mert így legalább biztosan letudnék felelni mindenből. 
Alikor  még  arra  is  lenne  erőm,  hogy  Ostornak  a  szemébe  
mondjam  az igazat,  hogy  lelketlen  állat.  De most  nem  ez  a  
fontos,  hanem  Horatius.  A  vers  formáit  akarom  ismerni  és  
átismételni  azt  is,  hogy  műfajok  szerint  hogyan  változik  a  
versforma.  Az  epistola  más  formát  kíván,  mint  az  óda.  De  



milyet  az  egyik  és  milyet  a másik?  Most  nem  tudom,  pedig  
most lesz erre szükség.  Emlékszem,  egészen pontosan  és vi-
lágosan,  hogy  ezt  már  tudtam.  Egész  biztos,  hogy  tudtam,  
csak éppen most felejtettem el, amikor szükségem lesz  erre.  
Csak erősen kell nézni a sorokat és erősen rágondolni, akkor 
biztosan  eszembe jut. 

Érdekes, a halott szem, száj és összefonódó ujjak már egé-
szen élesen látszanak a sorok mögül, pedig nem is erre gon-
dolok. A szem képe is mindig erősebb lesz, a betűk már hal-
ványodnak,  összefolynak,  erős,  átlátszó,  fekete  lepel  lesz  a  
sorokból,  amely  egy  halott  arcot  takar.  A  szemet  ösmerem,  
a mély gödörből egészen puhán csukódik le a szemhéj, a szá-
jat is ösmerem.  Ez az egész arc: Apám halott  arca.  Szörnyű.  

Ez biztosan  láz.  
Mit csináljak most? Fussak? Érzem, hogy a szívem erősen 

ver,  a fejem forró.  A szemem  is nagyon  forró,  olyan,  mint  a  
két  tüzes  golyó,  amit  most  tettek  a  homlokom  alá.  Mi  ez?  
Nem  érzem  gyengének  magamat,  s arra gondolok,  hogy  ak-
kor nincs  semmi  baj,  mert  nem  ájulok  el.  Csak  az  ájulástól  
félek, mert az félhalál és én félek a haláltól, mert élni akarok. 
Igen, élni akarok. Akarom, hogy a tüdőm rendes  és egészsé-
ges  legyen,  hogy  rendes  és  erős  ember  legyek,  annyit  szen-
vedtem, hogy élni is akarok. Nem engedem magamba rontani 
ezt  a  víziót,  igen,  a  sorok  és  a  betűk  mögött  Apám  halott  
arcát  látom,  óriási  nyugalommal,  de  ezt  csak  azért  látom,  
mert gyenge volt a tüdőm, mert meghűltem és nem volt pén-
zem orvosoltatni magamat és csak köménymagos levest ehet-
tem  és  mert  most  megint  meghűltem  a  röpiratokkal  a  hó  
alatt.  Ezért  van  az  egész,  a  tüdőmről jön  ez  a láz, jó,  hogy  
ülök,  mert  lehet,  hogy  szédülnék  is.  Az  Apám  halott  arca  
egyre női a horatiusi verssorok alatt, de már a könyvben nem 
horatiusi  verses  lapok  vannak,  hanem  a  röpirat.  Látom  a  
szót: munkások, az m betű Apám csukott jobb szemét takarja 
keményen. Szinte sírni szeretnék már. A bal szemét egy óriá-



si  felkiáltójel  fedi,  olyan  kemény,  mint  egy  óriási  tölgyfa.  A  
száján ez a szó van a röpiratból: elég volt. Apám nagyon halott 
és nyugodt és ez azt mondja, hogy igen, már nagyon elég volt. 

A  láz  már  nagyon  tüzesít,  szóljak Janinak?  Mit  mondjak  
neki?  Miért nem veszi  ö  észre? 

Egészen  furcsa  ez,  idegen  és  csak  áram  futkos  bennem.  
Mit tegyek, elmenjek innen, haza bírok-e menni, ki kísérjen 
haza? Haza akarok menni, mert nagyon  rosszul vagyok.  De  
kit kérjek meg, hogy kísérjen  haza?  Senki  se kísérhet  haza,  
mert  most  latin  óra  lesz,  mindenkinek  itt  kell  lenni,  mert  
Ostor biztosan bent lesz és azt fogja mondani, csalásból kísér-
tetem  magamat  haza,  hogy  ketten  ellógjunk.  Most  nem  
akarom.  Senki  se jöhet  velem,  én  meg  egyedül  nem  bírok  
elmenni.  Szörnyű, a szemem barna folt lesz, mintha két kü-
lön szemmel nézném a szememet és csak barna foltnak látom 
a  szemem  gödrét.  Az  Apám  halott  arca  itt  van  a  horatiusi  
könyvben, a versek átváltoztak röpirattá, amellyel a hó alatt 
feküdtem  és  a  mellemmel  takartam  be,  hogy  ne  ázzon  el,  
most az Apám halott arcát födi a könyvben. Azt érzem, hogy 
az Apám szája mozog és hallom, mondja a szavakat, a röpira-
tot olvassa, amely az arcán van. Jaj már nem bírom, nagyon, 
nagyon elég volt, olyan ez a láz, mint a folyékony tüz, mindig 
jobban  és jobban  szétfolyik az ereimben,  nincs  menekvés...  

— Maga miért  nem  állt fel? 
Igen, most már  látom,  hogy  a fiúk állnak,  csak  én ülök  a  

padban még. Záró,  Ostor, Német jöttek be, és Ostor  előttem  
áll és kérdi: maga miért nem állt fel? Mit mondjak neki? Azt, 
hogy  erős lázam van s az Apám halott  arcát láttam  magam  
előtt letakarva  a röpirattal,  ezt mondjam meg neki?  

Nem hinné  el  és  kivezetne.  
Mikor felálltam, Ostor egészen közel  állott hozzám, az ar-

cával szinte betakarta az arcomat, és ez nagyon jó volt, mert 
azt  éreztem,  hogy  élő  jéggel  takarják  be  az  arcomat  és  ez  
lehüt. Csak két pillanatig tartott még a lázam, azután, hogy 



felállottam, hirtelen azt éreztem, hogy lehűlök, mindent egé-
szen élesen látok és mindent egészen világosan fel tudok fog-
ni. Különösen azt fogom fel erősen, ami most körülöttem van. 
Ostor szemben  áll velem, nagyon közel hozzám, a fiúk is áll-
nak, látom, hogy az arcuk sápadt, mert félnek. Azt is egészen 
élesen látom, hogy  a többi  tanár  az asztal  mellett  áll  és  en-
gem néznek. Zárónak most olyan a szeme, mint két elhomá-
lyosult  üveg,  de  érzem,  hogy  rám  dobja  a szemét,  a  testem  
köré, mint  a polip  a karját,  és a lelkemet  szívja  ki.  

Mit  mondjak?  
Nem mondok semmit.  Mit menthetek?  Semmit.  Ostor na-

gyon várja a feleletemet, de nem azért, hogy elhiggye, hanem 
azért, hogy ne higgye  el.  

Nem mondok semmit. A fiúk szeme most azt mondja, hogy 
mondj  és  hazudj  valamit.  Nem,  azt  nem  teszem,  becsü-
letesnek és tisztának érzem magam. De mit mondhatok neki, 
mit mondhatok most  el ennek az embernek,  Ostornak,  ami-
kor eddig soha semmit meg nem értett, amit mondtunk neki. 
Most fogja elhinni?  Nem,  most  se hisz  el  semmit.  De  mit  is  
mondhatok  neki?  Semmit  se tudnék  mondani.  

—  Maradjon  állva  —  mondta  Ostor.  A  fiúk leültek  és  én  
állva maradtam. A fiúk feje a válluk közé esett, nagyon sem-
mivé  szerettek  volna  válni,  de  nem  lehetett.  A  tanárok  vé-
gignéztek  rajtunk,  én  úgy  láttam,  hogy  úgy  néznek  végig  
rajtunk, mint a szüretelők a szőlőn, vagy a marhakereskedő 
a  levágásra  vett  marhákon,  vagy  mint  az  orvos  a  halálos  
betegen,  amikor  azt gondolta  magában:  nincs  remény.  

A  tanárok  beszélgettek,  összehajoltak  az  asztal  felett  és  
úgy  beszélgettek.  Őket  néztem  és  arra  gondoltam,  amit  az  
előbb nagy lázamban láttam. Igen, az Apám halott arca volt 
és  azt láttam, hogy  az  arcát röpirat  födi,  de nem takarja  el,  
mert  a röpiratból  csak  a betűk látszanak,  mintha  az  Apám 
arcára lenne  írva.  Pedig  az Apám még biztosan  él.  De  érde-
kes,  miért jut  az eszembe  most  is  és tegnap  este  is?  



— Jöjjön ki, — mondta Németh. — A könyvet  is  kivittem  
magammal. 

Ostor  azt  mondta:  
— Maga ellen sok kifogás van. A véleményünk  az magáról, 

hogy nagyon fásult lélek, nem törődik semmivel, csak azért jár 
ide,  mert ideküldték.  Nem  érdeklődik  semmi iránt,  zárkózott  
és bizalmatlan  mindenkivel,  még a tanáraival  szemben is. Az 
előbb egészen világosan bebizonyította, hogy durva és nevelet-
len, mert nemcsak nem állott fel, amikor bejöttem, hanem nem 
is felelt a kérdésemre. Mindenki vegye tudomásul, hogy érett-
ségi előtt vagyunk és csak azokat engedjük be a polgári  társa-
dalomba,  akikről  biztosan  tudjuk,  hogy  hű  tagjai,  munkásai  
lesznek  ennek  a  társadalomnak,  amely  tiszteletünket,  bol-
dogságunkat,  megélhetésünket  adja.  Eldurvult  lélekre  nincs  
szükségünk sem az iskolában, sem a társadalomban, mert ezek 
nemcsak  itt,  de  a társadalomban  is  nehéz  mérgező  terhet je-
lentenek. Mindazok,  akikről  megállapítottuk,  hogy lelkileg kí-
vül esnek ennek az osztálynak az életén, azokról azt is tudjuk, 
hogy a társadalmunkba  sem fognak bekapcsolódni.  

—  Igen — mondta Záró, fehér  arccal.  
Németh  is  azt mondta,  hogy  igen.  
Ostor még sokáig beszélt arról, hogy a világ ma válságban 

van  és nem  mentheti  meg,  csak  a kölcsönös  bizalom,  az  Is-
tenben való  hit  és a  tekintélytisztelet.  

A kályha nagyon közel volt hozzám, nagyon sütött, nagyon 
melegem  lett  és  azt  éreztem,  hogy  így  elgyengülök.  A  hom-
lokom  is  nagyon  forró  lett  és  megint  az Apám  arcát  láttam  
magam előtt, ahogy az a halott arc tele van írva a röpiratnak 
szövegével. 

Ostor  egy  kérdést  tett  fel,  onnan  tudom  ezt,  mert  felém  
fordult és az ajkai mozogtak. Nem értettem a kérdést és meg 
is ijedtem, mert nem  értettem.  

—  Nem  értettem  —  mondtam  —,  tanár  úr  kérem,  nem  
értettem. 



— Nem  értette? — kérdezte.  — Itt se figyel, ennyire  nem 
érdekli  semmi,  ennyire  nem  érdekli  senki,  hogy  még  itt  se  
figyel  a tanárjára? 

—  Mit mondjak  neki?  Magyarázzam  meg,  hogy nem  tud-
tam  figyelni,  hogy  lehetetlen  volt,  mert  nagyon  gyenge  va-
gyok, beteg vagyok, tehetetlen vagyok és az Apám halott arca 
üldöz,  pedig  még  él  az  Apám  biztosan.  Mondjam  ezt  neki?  
Hogy mondjam  ezt meg neki?  

— Úgy?.. —  mondta Záró — úgy...  és  elhúzta  az ú betűt. 
— Igen, — mondta Németh, igen, ezzel helyeselt Zárónak. 
— Na, — mondta  Ostor, — mi lesz? Meg van maga bolon-

dulva,  hogy  ennyire  makacsul,  szemtelenül  viselkedik  a ta-
náraival  szemben?  Most  erővel  tönkre  akarja  tenni  magát,  
a  múltját,  a jövőjét,  az egész  életét,  a szüleit?  Igen?  

Amikor  így  beszélt  hozzám  Ostor,  akkor  már  nagyon  fá-
radt voltam, a láz nagyon égette a vérem és a bal tüdőm fájni 
kezdett. Mi lesz velem? Amikor azt mondta, hogy tönkre aka-
rom tenni  a szüleimet,  akkor nagyon élesen jelent meg előt-
tem a könyvem lapjain Apám halott  arca.  

— Nem, — mondtam ijedten — ezt nem. Mindent  megte-
szek,  akármit,  csak  a szüleimet  ne bántsák.  Az Apámat  ne  
bántsa  senki!  Senki...  Se  az  isten,  se  Ostor  tanár  úr,  mert  
az  rengeteget  szenvedett.  Mindig  csak  nyomorgott  és  már  
évek  óta készülődik  a halálra,  de nem  hal  meg, lehet,  hogy  
most  halt meg, lehet, hogy már tegnap este meghalt. — Be-
szélnem kell most és mindent meg kell mondanom, most kell 
mindent  nagyon  őszintén  megmondanom,  jutott  hirtelen  
eszembe.  —  Igen,  én  ennek  a szegény  nyomorult  embernek  
a fia vagyok, olyan nyomorult vagyok, mint Apám, csak nyo-
morúságot  és  kínt  kaptam  tőle  és  ezt  hordom  magammal.  
De kit  érdekel  ez? Senkit. Az iskolában, itt egyik  órán  olya-
noknak kell lennünk, mintha semmi bajunk és gondunk nem 
volna a geológián kívül, a másik órán úgy kell  viselkednünk,  
mintha semmi se érdekelne a latinon kívül. Sehol, soha senki 



nem kíváncsi  arra, hogy kik vagyunk mi, hogy ki vagyok én, 
hogy fáj-e  valami,  hogy  mi lenne jó  és mi  lenne jobb,  nyolc  
éve járok  ide,  de  senki  soha  nem  kérdezte  meg,  hogy  hogy  
vagyok? Senki sem volt kíváncsi az életemre, senkinek őszin-
tén nem mondhattam meg, hogy nagyon, nagyon szenvedek,  
hogy csak köménymagos levest főz nekem Máli néni, aki mo-
sással,  súrolással  keresi  azt  is,  soha  azt  nem  mondhattam  
meg senkinek, mert egyik tanár csak latin volt, a másik csak 
geológia,  a  harmadik  csak  logika,  de  nem  ember,  akik  na-
gyon, nagyon vergődünk a szenvedésben,  mi diákok, akik itt 
vagyunk  előttük  és mégse látnak minket. — Igen,  megmon-
dom, meg merem mondani,  hogy soha egy tanár nem volt jó 
hozzánk, mindig csak tanáraink voltak, ezt meg kell  monda-
nom most, mert már nem bírom tovább, mert nem látja senki, 
hogy  gyenge  vagyok,  elesem,  mert  nem  tudja  senki,  hogy  
rossz  cipőmön  bement  a víz  és beteg  lettem,  a tüdőm  fáj  és  
nagyon gyenge vagyok. Kinek mondjam meg, hogy nem gyó-
gyulok  meg,  mert  Máli  néni  csak  kenyeret  tud  adni  és  kö-
ménymagos  levest,  de  ez  nekem  kevés,  mert  a  tanuláshoz  
sok erő  kell, mert beteg is vagyok,  kinek mondjam ezt meg? 
Itt?  Ostor  tanár  úrnak?  De  őt  csak  a  latin  érdekli,  mindig  
csak a latin érdekelte, nem tud mást rólunk, csak a vezeték-
nevünket. Kinek mondjam meg, hogy ma alig tudtam feljönni 
az  iskolába,  mert  megint  meghűltem,  kinek  mondjam  meg,  
hogy hol  és miért hűltem meg? Kinek mondjam meg, hogy a 
tüdőm fáj, tudom, hogy ez nagy baj, halálos baj és én érzem, 
hogy hiába szenvedtem, nem volt érdemes, mert apró állatok 
rágnak a tüdőmben és meghalok. Kinek mondjam meg, hogy 
mikor ma feljöttem az iskolába, olyan lázam volt, hogy apám 
halott  arcát láttam, pedig nem tudom, hogy meghalt-e?  Ki-
nek  mondjam  meg,  hogy  most  is  itt  alig  bírok  állani,  nagy  
lázam van most is, a homlokom forró és izzadok, érzem, hogy 
a  testem  reszket?  Kinek  mondjam  ezt  meg?  A  fiúknak?  A  
fiúk tudják ezt, de nem segíthetnek rajtam, én se segíthetek 



rajtuk.  Itt  állok, már  alig bírok  állani,  hét  évi  nagy  és  em-
bertelen  kín  már  elég  volt,  de  most  se  ez  érdekli  a  tanár  
urakat.  Elég volt,  elég volt,  nagyon  elég volt!  Legyenek  em-
berek, akik szívükkel közelednek a mi szívünkhöz, akik meg-
látják a mi nagy szenvedésünket,  amely összetöri  az életün-
ket  és  ne  akaiják  még  az  iskolában  is  növelni  a  kínunkat;  
emberséget,  jóságot,  szeretetet,  igazságot  kérünk  és  ezért  
cserébe  adjuk  az  életünket.  De  ne  kínozzanak  tovább,  ne  
akarjanak tovább kínozni... mert  elég volt...  én már nem bí-
rom tovább  és most  összeesek.  

Arra  emlékszem,  hogy  mikor  ideértem,  akkor  nagyon  el-
fáradtam  és  a  lábam  már  nem  bírt  tartani,  éreztem,  hogy  
elesek, de valaki megfogta a karom és a padomba vitt.  Csak 
azt  éreztem,  hogy jó  volt,  hogy  ezt  megmondtam,  mert  leg-
alább  gondolkozni  fognak  a  tanárok  és  legalább  egy  kicsit  
emberségesebben  fognak bánni velünk. Ennek még örülni is 
tudtam  volna,  ha  nem  éreztem  volna  erös  fájást  és  lázt  a  
tüdőmben  és nem lettem volna nagyon  álmos.  

Nagy  csend volt  az  osztályban.  Soha  nem volt  még  ilyen  
csend  hét  év  óta.  Olyan  volt  ez  a  csend,  mintha  hét  év  óta  
most  először pihentünk volna meg. Azt éreztem, hogy a pad 
nagyon hideg és a cipőmben a papír a lábamhoz tapad és azt 
éreztem,  hogy  ebben  a  csendben  a  lelkek,  —  fiúk  lelkei  —  
szépen,  vigyázva  kinyújtóznak.  A  tanárok  se  szóltak  most  
semmit.  Ostor  a  noteszében  forgatott  gyorsan,  Németh  a  
könyvében,  Záró  pedig  a  ceruzájával játszott  az  ablak  mel-
lett.  Csak  ennyi,  gondoltam,  csak ennyi  az egész? 

Nagyon  fáradt voltam,  el  akartam  aludni,  de  az ajtón ko-
pogtak  és  aztán valaki  egy papírt  tett le  előttem.  

Néztem és megismertem, hogy ez a papír távirat: „Jöjj ha-
za, mert  apád  meghalt."  

(Hegyvidéki bokréta. A szlovenszkói és ruszinszkói magyar 
írók prózai  antológiája.)  



JÁK  (JAKUBOVITS)  SÁNDOR  

1898-ban született Pesterzsébeten. Gyerekkorában került 
Tiszaújlakra,  ahol  elvégezte  az  elemi  iskolát,  majd  Bereg-
szászra,  ahol özvegyen maradt édesanyja trafikot vezetett. 

1922-től  1938-ig  a  polgári  radikális  Beregi  Újság  szer-
kesztője. Bejárta a vidéket, a nyomorgó ruszin falvakkal való 
ismeretség  mély  benyomást  tett  rá,  ami  megnyilvánul  kéz-
iratban fennmaradt elbeszéléseiben is. írásai  1932-től jelen-
tek meg magyarországi  és  csehszlovákiai  lapokban  (Új  Szó,  
Magyar írás stb.). Közeli kapcsolatban  állt Czabán  Samuval  
és  Ilku Pállal, valamint  a város  alkotó  értelmiségének  szá-
mos  képviselőjével.  Lefordítja  magyarra  Szamuil  Marsak  
orosz  költő  egyik  hosszabb  versét.  Az  1938-ban  megjelent  
Neked írom c. verseskötetére  pozitívan reagált a Tamás Mi-
hály  szerkesztésében  megjelenő  Tátra  folyóirat  recenzense,  
Kató  Pál:  „Ják  Sándort  eddig  azon  prózai  írásain  keresztül  
ismertük, amit eddig így megmutatott magából, az egy csön-
des  szavú  író  arca volt.  Ezek  a versei  nem változtatnak  az  
eddig  nyert  képen:  a forma változata  nem jelentette  nála  a  
lényeg újszerúségét,  csupán a lélek szabadabb  megmutatko-
zását.  Ez pedig — a szegények  szeretete,  a kitaszítottak  ir-
galmas  felemelése,  a  humánum  szomjas  keresése  —  mind  
olyan vonás, amely a forma sokszor számosan tökéletlen ve-
zetése  mellett  is szimpatikussá,  hozzánk  közelvalóvá  teszik  
az írásait."  

1944-ben  németországi  koncentrációs  táborba  hurcolták.  
A  deportálás  élményeit  az  Emberek  a máglyán  c.  müvében  
örökítette  meg.  

A háború befejezésétől 1980 októberében bekövetkezett ha-
láláig  Budapesten  él.  Kezdetben  a Magyar  Jövő,  a  Magyar  
Szó munkatársa, majd 1955-től a Magyar Diafilmgyártó Vál-
lalat  szerkesztője.  írásai  az  Idegenforgalomban  és  a  Buda-
pester Rundschau-ban  is megjelentek. 



Müvei:  Neked  írom.  —  Beregszász:  Haladás  nyomda,  év  
п.; Halálhinta: Regény. — Budapest,  1947.; Emberek a mág-
lyán:  Emlékezés.  —  Budapest,  1959.  Két  verse jelent  meg  
ukrán  fordításban  a  Zabuta  Zemlja  c.  gyűjteményben.  —  
Ungvár:  Kárpáti  Kiadó,  1982.  

Irodalom:  Kató Pál. Neked írom... // Tátra,  1938. — 3. sz. 
—  85.  o.;  Dupka  György.  Ják  Sándor  költészete  //  Kárpáti  
Igaz  Szó.  1980. november  30.; Magyar  Irodalmi  Lexikon.  — 
I.  köt.  



Kolomejka 

Sejha,  sejha,  
kolomejka, 
vér  forrósító,  
agyat  mámorító  
kolomejka, 
ejha,  ejha...  

Szédül,  aki  járja,  
kábul,  aki  látja,  
most  támad vágya 
fiúnak  lányra,  
hegedűs  vonóját  
húzza-rántja, 
cimbalmos  cimbalmát  
üti-vágja, 
most  támad vágya 
lánynak  a  nászra...  

Mert... 
Sejha,  sejha 
kolomejka, 
vért  forrósító,  
agyat  mámorító  
kolomejka 
ejha,  ejha...  

(Neked  írom)  



Hangulat a Verhovinán 

Kéken  borul az  égbolt,  
szerte  árad a  napsugár,  
a patak,  mint ezüst  szalag  
fut  le a  hegyoldalon;  
rajta  üresen áll  a  malom.  

Az  erdő szédítően  illatos,  
a  levegő  mámorosan  balzsamos,  
muzsikásán fűrészelik  a fát, 
kevés  érte a bér, és 
ízetlen a  kukoricakenyér.  

S pásztor  furulyázik,  
két pillangó  játszik,  
a  madarak  csiripelnek,  
valahol  énekelnek  és  
elsorvad  a sok  gyermek.  

(Neked  írom)  



Vaszil  és  Slojme 

Vaszil és  Slojme 
szomszédságban  laknak,  
így  lakott az öreg  apjuk,  
hát  ők  is így  maradnak.  

Vaszil  vasárnap  ünnepel,  
Slojme  meg  szombaton,  
de  ugyanúgy  imádkozzák:  
Uram, tiéd a  hatalom.  

Egyformán  fuvarozzák  a fát, 
Az  erdőből  a  vasútra.  
Együtt  indulnak el 
kis  lovakkal  nagy útra. 

Gyermeküknek  is egy a  száma,  
a  baj is egyenlő  velük:  
keveset  kapnak enni 
és  kukorica  a  kenyerük.  

Vaszil  majd az egyik temetőben  pihen,  
Slojme  meg a másik  végben,  
de az  biztos,  hogy a lelkük 
együtt  lesz fenn  a magas  égben.  

(Neked  írom)  



KISS LÁSZLÓ 

1904-ben  született Debrecenben,  ahol édesanyja  rokonlá-
togatáson tartózkodott,  de Ungváron  nőtt fel, itt járt  iskolá-
ba.  Édesapja  a  vasútépítésnél  napszámosként  dolgozott,  
1916-os  besorozása  óta a gyerek  a családfenntartó. Volt  új-
ságárus, táviratkézbesítő, kabinos, építkezési  segédmunkás,  
majd  kereskedelmi  alkalmazott.  Közben  dr.  Mazuch  Ede  
ungvári  gimnáziumi  tanár jóvoltából  elsajátította a középis-
kola anyagát, majd a polgári liberális Új Közlöny munkatár-
sa  lett.  

Első kötete Gömöri Jenő Tamás támogatásával a bécsi Eu-
rópa  Könyvtár  Kiadóvállalat  égisze  alatt jelent  meg.  1938  
őszén a hitlerista téboly terjedésével kénytelen volt felhagyni 
az újságírással, alkalmi munkát vállalt, de folytatja irodalmi 
munkásságát.  1944-ben  megjelent  utolsó  versgyűjteményé-
benjobbára  allegorikusán,  aesopusi  nyelven fejti  ki  háború-
ellenes nézeteit,  meggyőződését  a náci hadak  bukásában.  

Távoli fény című háborúellenes könyvének kéziratát az ál-
lamügyészség  elkobozta,  eljárást  indítottak  ellene.  A  letar-
tóztatás elől  1944 áprilisában megszökik, Jugoszláviában  és  
Romániában bujkál, majd a Vörös Hadseregben  tolmácsként  
ténykedik,  s ezt követően  hazatér  vidékünkre.  

A Területi Népbizottság ellenőreként, majd a Honismereti 
Múzeum felügyelőjeként működött.  1947 novemberében csa-
ládjával  együtt  áttelepült  Magyarországra.  Budapesten  élt,  
de betegsége egy ideig otthonához kötötte.  1953-tól  nyugdíj-
ba vonulásáig  a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadónál  dolgo-
zott. 

Művei: Minden az élet: Versek. — Uzshorod: Bécsi Európa 
Könyvtár,  1928.; A nagy párbaj: Versek (Móra Ferenc  levél-
előszavával) — Uo.,  1933.; Nincs megállás:  Versek. —  Ung-
vár:  Viktória  Könyvkiadó,  1941.; Magányos  csillag:  Versek.  



— Uo.; 1944. ; A kéziratban maradt verseit a lányai juttatták 
el  címünkre.  

Irodalom:  Bártfay István. Kiss László. Minden az élet. — 
Beregszász:  Egyetértés,  1927.; Fülöp  Árpád. A  nagy párbaj // 
Új Közlöny.  —  1933.;  Sándor  László.  Kiss  Ferenc  „levélelő-
szavával" // Tiszatáj. —  1975. —  11. sz. — 37—38.  o.; Vára-
di-Sternberg  János,  Dupka  György.  Márciusi  tüzek  őrzője.  
Jegyzetek Kiss László költészetéről // Kárpáti Igaz Szó. 1982. 
július  6., S.I. (Váradi-Sternberg János).  Egy készülő  gyűjte-
mény  műhelytitkaiból.  Móra  Ferenc  alig  ismert  levelének  
nyomán.  Kiss  László  kapcsán //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1982. ja-
nuár 31.; Váradi-Sternberg  János, Dupka György. Versek a 
fasizmus és a háború ellen (Kiss László) // Kalendárium '85. — 
Uzshorod:  Kárpáti  Kiadó,  1984. —  78—79.  o.  



Menekülő fiatalságom 

Huszonhat  vad év 
Futott  el  tőlem.  Fiatalság,  
Almok  szorgalmas  magvetője,  
Tovasiettél,  látlak-e  még?  
Nézd,  mily kopár  lett  lelkem földje.  

Ó, jöjj,  s ne  engedd,  
Hogy  ily céltalan  legyen éltem.  
Akard  és lesz ezernyi  vágyam.  
Jó  azoknak,  akik  szeretnek,  
Akik  még hisznek  a  csodákban.  

Gonosz, siető 
Fiatalságom, jöjj,  a  szívem  
Kapuja  tárva,  visszaáhít.  
Jöjj  és szépítsd  meg  napjaimat,  
Hosszú  az  út, így,  a  halálig.  

...Fiatalságom 
Gúnyosan,  nyelvét  öltve  szalad,  
Nézek  utána búsan,  sután,  
Mint  síró gyermek  itt a  téren,  
Az  elszabadult  léggömb  után...  

(A nagy  párbaj)  



Őszi est  az Ung-parton 

Tarolt ágú  Ung-parti  fák,  
Miért  üzentek a  halálnak?  
Hisz  a Tavasz, ez  ifjú lány, 
Dalra  vidítja  újra számat. 

Szívemben  most  remegtetőn,  
Múlt  márciusok szava  harsog,  
Jöjjetek  hát, szent  bódulások,  
Esztelenül  szép csókos  harcok.  

Talán  holnap e  verőfény  
Ifjúságként  emlék  lesz  csupán,  
Ki  bánja,  ha most  szívemben  
Epedés  kél  valami után. 

Amit  már csak csoda  szülhet:  
Sírig  tartó nyugtalanságot,  —  
Zöldüljetek  hát  Ung-parti  fák,  
S  ti  is, hervadt  tavaszi  álmok..  

(Nincs  megállás)  



Tanács,  tébolyodott  időkben  

S  mert szólni,  írni nemi  szabad, 
Kussolj  és  törd szét  tolladat,  
Tanulj pofázni,  azt  lehet,  
Hazudj  le holdat,  napot,  felleget.  
Feszítsd  meg! — ordítsd,  légy serény,  
S  ott  leszel  te is a láp tetején.  
Fújjad  a mocskos,  rekedt  harsonát,  
Gázolj  anyádnak  holttetemén át,  
Szajkózd  a gálád  s csalárd  szavakat,  
Bőröd  és pénzed  bizton  megmarad.  
Tanácsom  ennyi,  s  végére  marad:  
Nézz  a tükörbe s köpd  le  magadat...  

(Kézirat) 



Egy párizsi  temetőben  

Ott lenn morajlik,  zúg a  város,  
Párizs,  a  világ legszebb  éke,  
Itt  csönd  takar és szent  nyugalom,  
Ez  a halottak  menedéke.  
Az  ősz  illata terjeng szerte,  
Darvak  húznak a kék ég alatt.  
Néhány  kései,  nyíló  virág,  
Ami  a nyárból  még  megmaradt.  
Az  ősz  üzent már, francia  ősz,  
Halálthozó  és mégis  könnyed,  
Töröld  le hát, keleti  barbár,  
Az  arcodra  lecsurgó könnyet!  
Meghalni  csak nálatok  iszony,  
Itt  a  halál  nem múló  élet:  
Örökké érzed  lüktetését  
Párizsnak,  a  világ  szívének...  

(Magányos  csillag)  



Napóleon  koporsójára  

Nagy  árnyék,  igen, ez  voltál Te, 
Szavadra  rezzent Európa,  s  ládd,  
Kiket  dölyfösen  elveszni  véltél,  
Vannak, s  Te látod,  már  ide értél, 
Kardod  kicsorbult,  s elnémult  a szád 

Ide jutottál.  Az  egész  világ  
Után vágyódtál. íme  láthatod,  
Milyen  céltalan  volt az  életed.  
Ember  Istenné  sohsem  lehetett,  
S  törpévé  válnak egyszer a  nagyok.  

(Magányos  csillag)  



Zsidó barátomhoz 

„Nem  vagyok leprás,  nincsen  trachomám,  
Nézd  a kezemet,  olyan, mint  tied,  
Mint  téged, engem  is kínnal sziiit  anyám,  
Kinek  ártok  én, felelj,  mondd,  kinek?  
Együtt  szenvedtünk,  mikor sok éve 
Ránk  tört a pokol  minden  réme,  
Az  én apám a tieddel  ment  el,  
S  nékünk  nem jutott  itthon  kenyérre.  
Te tudod azt,  hogy egyek  voltunk,  
Jóban,  rosszban,  örömben,  bajban,  
Te  változtál  meg,  én lettem más,  
Ma  már gyűlölsz,  nem  úgy, mint  hajdan?  
Elporladt  talán a  kőtábla,  
Avult  törvény  a  tízparancsolat,  
Kiütközött  rajtunk  a  bélyeg,  
Vagy ti kaptatok  lelki  foltokat?  
Sújts  a fejemre  Jézus  nevében,  
Pusztuljak  én  is, ha ez a  végzet,  
Hidd  el  nekem,  a  megbocsátás  
Könnyű  annak  már, ki égre  nézhet..."  
így  fakad  ki zsidó  barátom,  
Láttán  a szörnyű  áradatnak,  
Mely  az értelmet  öntötte  el,  
Majd  rámnézve  kérdőn  elhallgat.  
És  én felelek,  szavaimnak  
Egyszer  majd csodás zengése tárnád, 
Kell  hogy  megértsék  minden  táján  
E  tébolyodott,  beteg  világnak:  
„Kétezer  éve,  lelkünk  fáján  
Csodálatos,  szent gyümölcs  termett,  
A  szeretet  volt ez az  ajándék,  



Krisztus  őrlette,  kedve  tellett  
Abban,  hogy  lássa,  miként  válik  
A  röghöz  nemes,  isteni érték, 
Érett  is szépen,  míg egy  napon 
Kegyetlen  kezek durván  letépték.  
Azóta  az  isteni jóság 
Nem  hull reánk,  elkerül  minket,  
S  szépségek  helyett  az  irtózat  
Kápráztatja  a  szemeinket.  
Fenevadak  költöztek  belénk,  
Imádság  helyett  átkozni  tudunk,  
S Éden  helyett  a  Gyehennára  
Vezet szomorú,  véges utunk.  
Te tudod, Isten,  mi a  bűnünk,  
Fénylő  dárdánk  testünkbe  vágott,  
Még  sem  ismerjük szent  nevedet,  
A  legtündöklőbb  igazságot.  
Oltárod hagyva  messze  tartunk,  
S  bár már ránkhulltak  égi  fények,  
Krisztust  mi sohsem  láthatjuk  meg:  
Még  rosszak  vagyunk  kereszténynek.  
Am  m.ajd  egy napon,  az ítélet  
Napja  virrad e bús  világra,  
Megméretnek  a  mai.  nagyok,  
Gazdag és szegény,  beteg,  árva,  
S jaj  azoknak,  akik  gyalázták,  
Krisztus,  szentséges  szent  nevedet,  
Jaj  azoknak,  akik  hirdettek,  
De  sohsem  voltak  igazán Veled.  
És Isten  előtt  egyforma  lesz,  
Mint  ma is az,  mindenki  ember,  



Magához  inti mind a jókat,  
Aldón,  gyógyító  szerelemmel  
Együtt  lesznek ott,  kik e földön 
A jóság  szelíd  völgyébe  vágytak,  
S  vérkönnyet  ontva szédültek  bele  
Farkasvermébe  e csúf  világnak..."  

(Kézirat) 



MÉCS LÁSZLÓ 

Mécs költői pályájának első szakasza, indulása Ungvárhoz 
kötődik,  amikor is korai verseiben  az általános  emberszere-
tet, a szociális „valóságélmény" uralkodott,  mely aztán min-
dent megértő  keresztényszocializmussá  válik.  Ez  érthető  is,  
hiszen katolikus kántorcsaládból  származik.  1895-ben  Her-
nádszentistvánon, szlovák környezetben született. Ungváron 
már  1920-ban  nagykaposi  premontrei  rendi  plébánosként  
tűnik fel.  

Megjelenése nemcsak a szlovenszkói, hanem a ruszinszkói 
kisebbségi  magyarság  kulturális  életében  erősen  érezhető,  
hatást  kiváltó  ok  volt.  A  magyar  nyelvterületeken  nagy  fi-
gyelmet  kelt  1923-ban  első  verseskötetének  megjelenése  
Hajnali  harangszó  címen. Rácz Pál  rendezi  sajtó  alá és  Föl-
desi  Gyula  akkori  helyi  nyomdájában  készült  el.  Címlapját  
Fodor  Béla  az  Ung-parti  város  grafikusa,  építészmérnöke  
rajzolta.  Könyvét  a baloldali  kritika is  elismeréssel  fogadta.  
A Gyöngyössi  Irodalmi Társaság Evkönyvének (1942) ötödik 
kötetéből  megtudjuk,  hogy  az Ungvárhoz  kötődő  dr.  Farkas  
Gyula  egyetemi  tanár,  a berlini  egyetem  magyar  lektora  a  
berlini  Ludwig Voggenreiter Verlag könyvkiadó  segítségével  
sajtó  alá  rendezi  1925-ben  Mécs  Rabszolgák  énekelnek  c.  
második  verseskötetét.  

A berlini kiadó a kezdeti  sikeren felbuzdulva kiadja Mécs 
harmadik,  a  kassai  Kazinczy  Társaság  pedig  negyedik  
verseskötetét. Ekkorára Mécs Lászlóra Budapest is felfigyel, 
annál  is inkább,  mivel  egyre  több  szavaló  körutat  tart  Kár-
pátalján, Szlovenszkóban,  de fellép Magyarországon,  Romá-
niában, Jugoszláviában,  Franciaországban  és Németország-
ban  is,  nagy  népszerűséget  szerezve  különösen  a  katolikus  
olvasóközönség körében. 1938-ban például Párizsban francia 
nyelven jelennek  meg  válogatott  versei  Poèmes  Choisis  cí-
men  a  legmodernebb  nyomdai  kiállításban.  A  budapesti  



könyvkiadók  valósággal  versengenek  Mécs  László  költemé-
nyeiért. 

így  szakad  el  Mécs  László  Kárpátaljától,  Ungvártól  és  
Szlovenszkótól. Az ungvári Gyöngyösei Irodalmi Társasággal 
(1939.  november  4-től  rendes  tagja)  azonban  mindvégig  
fenntartotta a kapcsolatot, irányította tevékenységét. Továb-
bi kötetei Budapesten látnak napvilágot. A műveit tömjénező 
jobboldali kritikusok hozsannáját a baloldali és a haladó írók 
igyekeztek  szertefoszlatni,  Mécs  könyveiről  pedig  kemény-
hangú  elmarasztaló  bírálatokat  írtak  (József  Attila,  Fábry  
Zoltán,  Illyés  Gyula, Gaál  Gábor).  

1945-ben  Magyarországon  telepedett  le.  1953-ban  koholt  
vádak  alapján  letartóztatták,  1956-ban  rehabilitálták.  
Nyugdíjas papként  élt Pannonhalmán  1978-ban  bekövetke-
zett  haláláig.  

Művei  (verseskönyvei):  Hajnali  harangszó.  —  Ungvár,  
1923.; Rabszolgák énekelnek. — Berlin,  1925.; Vigasztaló. — 
Berlin, 1927. ; Az ember és az árnyéka. — Kassa, 1930. ; Üveg-
legenda.  —  Budapest,  1932.;  Legyen  világosság.  —  Uo.,  
1933.; Válogatott költeményei. — Athenaeum Kiadás,  1934.;  
Fehéren  és kéken.—  Uo.,  1937.  (Szlovenszkóról  kitiltották  
— szer. megjegy.); Élőket nézek. — Uo., 1938.; Forgószínpad. 
— Uo.,  1940.; Összes versei. — Uo.,  1942.; Anya kell! — Uo., 
1943. 

Irodalom:  Fábry  Zoltán.  írók  és  Irodalom  Szlovenszkón  
//  Kassai  Napló.  —  1927. jan.  9.  —  6.  sz.;  Uő.,  Mécs:  har-
madszor//Reggel. — 1927. máj. 22. — 118. sz. — 12. o. (Mécs 
László: Vigasztaló);  Uő.  Kultúrdemagógia // Az  Út. —  1934.  
jún. — 6. sz. — 14. o. (Mécs László kapcsán); Uő. Vigyázzatok 
a  nappalokra!  A  Mécs-probléma  és  tanulságai  //  Irodalmi  
Szemle. — 1966. — 7. sz. — 631—642. o. Farkas Gyula. M.L. 
// Kortársaink. — Pécs. — 1929. — 7. sz.; Kárpáti Aurél. M.L. 
versei//Nyugat.  — 1931. — II. — 195—198. o.; Tamás Lajos: 
M.L.  Az  ember  és  az  árnyéka  //  Magyar  Minerva  1930.  —  



186—187. о.; Gaál Gábor: M.L.: A költö a dobogón II Korunk, 
1933. — 149. о.:, Illyés Gyula. M.L. Legyen világosság//Nyu-
gat,  1933.;  József  Attila.  Mécs  László  költészete  //  A  Toll,  
1931.  feb.  29.;  Angyal  Endre:  M.L.  Forgószínpad  //  Magyar  
Album IV. — 115—116. o.; A Vigilia M.L. emlékszáma  1941.  
június.;  Katolikus  költészet.  Ingyen lakoma. — Bp.,  1964. I. 
—  174—194.  о.;  Szalatnai  Rezsó:  M.  L.  lírája  //  Irodalmi  
Szemle,  1966. — 145—149. o.; Kovács Vilmos, Benedek And-
rás. Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában // Tiszatáj,  1970.  
—  10.  sz.  —  961—966.  o.;  S.  Benedek  András.  Magyar  iro-
dalom  Kárpátontúlon  a két világháború  között //  A  Kárpáti  
Kalendárium  Irodalmi  Melléklete  1971. —  19—22.  o.  



Hajnali  harangszó 

Kongatom piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  
Szörnyű  éj  volt: a megőrült  csillagok  mind  vért  röhögtek,  
vad  vigyorral  vért köpött  a máskor  lányos,  szűzi  hold.  
És  az ember:  sárkány-magból  sarjadt fattya  véres  rögnek  
elfeledte,  hogy az arca régen Krisztus  arca  volt.  
Álmodott  vad háborút és  vér csurgott  le testén,  lelkén,  
s  népek  közt és szívek  közt a szivárványhíd  leszakadt...  
Jaj,  mocsár  van, fórtelem  van még mindig  a lelkek  telkén,  
Sátán gubbaszt  éltünk fáján  s mind  levágja ami  jóság  

bimbósodva  kifakad.  

Elég  volt az éjszakából! Álmodjunk  már hajnalt  végre!  
Milliónyi  kakas  torka! kurjants,  hajnalt  hívogass!  
Minden  szívből, piros  szívből  kukorékold fel  az égre!  
Minden  vándort  útra küldj  és minden csírát  szólogass!  

Kongatom piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  

Undorít a lápos róna.  Szent  magasba  lesz  lakásom:  
égig  ér a jóság  tornya,  már ezentúl  ott  lakom  
s  két  szemem csak ámul minden apró  élet-mozduláson  

s  kongatom piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  

Most  idézlek minden szépség,  minden dolgok  színessége,  
minden magból minden élet, minden szívből minden jóság 

jöjj  elő!  
Színesedjetek  harasztok,  mókázz  virgonc ágak  vége,  
bár már dér puhít  kökénykét  s zúzmarás  a  legelő.  
Hollószárnyban is pír lappang s minden ember-szívbe mélyen 
vár a jó  mag,  melyet egykor  elszórt  a nagy  Magvető:  
minden szívből minden bíbor hajnalodj most szent-kevélyesen! 



Csábíts  célok mágnesujja,  lábat messze  szöktető!  
Minden munka célhoz érjen, darvak szárnya délre szálljon, 
minden  bokron szél zenéljen, felhő, forrás,  fussatok,  
égi jóság,  harmatozz  s  légy mézes  szó a szitkos  szájon!  

Kongatom  piros  harangom,  ifjú szívet  kongatok.  

Nem  vagyok én  mesehős és  kis  harang az én  harangom,  
mégis,  mégis  azt kívánom,  minden ember  hallja meg 
s Afrikában,  Indiában,  északsarkon,  déli  sarkon 
minden  dühtől  sápadt  arcot  szégyen pírja  marja meg! 
Kis  harang  az én  harangom,  ám ha rája  rezonálna  
minden  szív és  összekongna:  úgy megnőne  szózatom,  
mint  a  végítélet  holtat  létre keltő  harsonája...  

Kongatom piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  

Uramisten,  add meg nékem,  úgy zenéljen  kis  harangom:  
kongásában  minden  testvér élte  titkát  lelje  meg:  
társat  sejtsen  szíve  mellett,  aki  koldusán  barangol,  
testvért,  vele együtt  sírót,  aki álmokat  temet...  
Mondogassák  a szegények:  lelkünk kottájára  kongat:  
gazdag  mondja:  bennem  is még emberség  után kutat  
és  a  vének: ránk köszönti  régi,  ifjú  hajnalunkat,  
ifjak,  lányok:  a szívünkből  szórja  szét a  hangokat.  
Tánc feszüljön  a harangban:  hajnalember  szirom-tánca,  
mely  magyar  lányt,  tót fiúcskát  testvér-táncra  pöndörít,  
gyermekkezet  gyermekkézbe,  lelket fűzzön  tavasz-láncba!  
Gyűlöltünk  már Káin  óta  vérivásig,  csömörig!  
Átkozott,  ki most sem áll  a testvér-csókos  hajnal-táncba!  
Átkozott,  ki székelyt gyilkol  Szent Istvánkor,  zsidót  gúnyol  

szombaton 

Kongatom  piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  



És  ti vándorok,  kik jártok  társtalan és  rácsavartok  
lábatokra minden  utat, hímes ösvényt:  menjetek!  
Testet öltött  vágyaim,  Ti vándorútra  vert  csavargók 
szeretettől  szőnyegeit  út hátán halkan  lépjetek,  
nyitott  ajtó,  ölelő kar, lágy kenyér,  telt kancsó  várjon,  
szívem  hangja égjen minden  testvérhívó  mondaton  
s aki  elhunyt,  lágy szemére  béke,  béke,  béke,  szálljon...  

Kongatom piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  

(Hajnali  harangszó)  



Sötétség 

(1921.  december)  

Mint gyermekek  a gyöngyvirág-mezőkön  elbűvölten:  
úgy mentem én,  nevettem én s pacsirtaként  fütyöltem.  
Úgy mentem,  mendegéltem  én, enyém  volt minden  ösvény,  
napocska  szórt  rám aranyat,  nem  volt irántam  fösvény.  
Vadkör tefács ka (vándorok oáziskája)  szendert  
adott  szememnek...  s  minden út embert,  testvéri  embert!  
Bármerre  mendegéltem  én,  én mindig  hazamentem.  
Szivárvány  ült a  vállamon,  mint  üdvösség a  szenten.  
Varázsvessző-szívem  szívek ős kútjait  kutatta:  
hol forrást  érzett,  kivirult  s a titkot  megmutatta.  
Találtam  sánta  varjút  is s kettesben  énekeltünk.  
Virág volt ajkam és szemem...  S egyszerre  minden  eltűnt...  
Mint  bús  tinót a bunkó:  úgy taglóz le a sötétség! 
Minden  ösvényt  elnyelt  az Éj...  Valahol sír  a  Kétség:  
hogy  rossz gebéje  megrekedt  és hirtelen  megőrült...  
Minden  csírázó  csillagot  levert az  égtetőrül  
az  égig érő  Gyűlölet gyalázat-ujjú  ökle  
és  szitkos  szája köpködik  s jaj,  kormot,  kormot  köp le,  
hull,  hull  a holló-színű  hó... és  megbarnul  örökre  
minden  mező és  minden  út s szemem  két  nefelejcse...  
Kígyó  tekerg  a torkomon  és  nincs kéz, mely  lefejtse.  
Valami  lámpás kellene... Az  útszéli keresztek 
fáján  Jézus  vigyázott  és egy  vándort sem  eresztett  
lámpástalan,  ha jött  az éj... A  szíve  volt a  lámpás  
s  mindenki  szépen  hazaért:  a.  béna,  vak s a  csámpás.  
Most  eltűnt  minden feszület,  ellopták  a  Júdások...  
Valami  lámpás  kellene...  Ti  hajnalhasadások:  
anyám,  apám,  nővéreim,  öcsém és  egy-barátom!  



tudom,  hogy ég a szívetek,  átsejtem éjen,  átkon,  
de messze,  messze,  messze  van! Vak éjszakába  veszten  
meglátom,  hogy a  vállamon mázsásodó  kereszten  
bimbóznak  csöpp,  világító piros  virágok,  kedvesek...  
Fényüknél  lassan  indulok s az éjben  embert  keresek...  

(Hajnali  harangszó)  



Nem megyek Rodostóba  

Izenetet  küldtek kézen-közön  görbe  
diplomata-úton  a suttogó  postán.  
Prágából  nagy  utat tett meg, amíg körbe  
eljött  a hír  hozzám, hogy csak tűrt  vendége  
vagyok én e földnek,  költözzek ki  Pestre,  
vagy Rodostóba,  csak menjek a fenébe.  

Én  menjek  el  innen?? Én  ide nem jöttem! 
Én  mindig  itt voltam világ kezdetétől,  
emberformám  várva a sárosi  rögben.  
Tiportak felettem  római  légiók,  
hun  lovak, gót,  tatár, osztrák paták.  Jöttek  
s  eltűntek.  Nem  hoztak s nem hagytak semmi  jót  

E föld  része  voltam. Egyszer  intett Isten 
s  emberré  virultam. Az  anyám álmain  
keresztül  e földből  így kaptam a  testem:  
sárosi  dombokon piroslott  a málna, 
fényt  evett  a búza, krumpli  kotlott  fészkén 
s ezekből  lett  testté  bennem anyám  álma.  

Nem  vagyok Rákóczi.  Nem  rokonom  nékem  
sem  a muszka  cár, sem a francia  király.  
Mint  testem e földben,  lelkem élt e  Népben,  
mezítláb  harcoló  rongyos  kurucokban:  
magyarban,  szlovákban,  ruszinban.  Szívemben  
porladt  kuruc  ősök  vágya  újra dobban. 

Az  erdei  virág, ha fogynak  a  fények,  
egy-helyben  haldokol,  avar  lesz,  elkorhad,  
trágyája  lesz  új, szebb  virágú  növénynek.  
Ilyen  az én Népem.  Várva, egyre  várva,  



trágyának  hull szirma a szebb jövő  alá.  
Szegény  elhagyott  nép. Atyátlanul  árva.  

Mert  van jövőjéhez  sok bába  itt,  hitvány, 
Júdás  íródeák, ki  tárogatóval  
csalogatja  labanc-útra,  viszályt szítván, 
van jó  igrice, ki szívét  elringatja,  
tudós  tanítója, pár  nemes  vezére,  
— de azért  oly árva,  mert  kevés az Atyja! 

Atya  kell népemnek! Húzhatnak  karóba,  
szívem  van: maradok népem egy  Atyjának.  
Nem  megyek sehová, semmi  Rodostóba,  
mert Rodostó-éltem  volna nékem  Pesten.  
Ha  meghalok,  ezt a földet  trágyázza  meg  
új, szebb kuruc álmok tavaszához  testem!  

(Élőket  nézek)  



NÁTOLYÁNÉ JACZKÓ OLGA 

Tárnán  született  (Ungvár  megye)  1895.  január  20-án,  
Ungváron végezte polgári iskolai tanulmányait.  Első tárcája 
1918-ben,  versei,  novellái,  amelyekben  a verhovinai  falvak  
világát  eleveníti  meg  a Határszéli  Újságban,  Kassai  Napló-
ban, Népakaratban,  Pásztor Tűzben,  Tűzben,  a Prágai  Ma-
gyar Hírlapban,  Magyar Minervában,  az Új Aurórában  és a 
Magyar  írásban  jelentek  meg.  Két  versét  pedig  a  Nyugat  
közölte.  Több  költeményét  tartalmazza  a  Sziklay  Ferenc  
szerkesztette  Lírai  antológia  (Berlin,  1926.),  de  „igazi  sike-
reit  a nő érzelmi-erkölcsi  problémáit feszegető  prózai  írása-
ival  érte  el" (Magyar  Irodalmi  Lexikon).  

Első elbeszéléskötete Csendes mederben címmel  1925-ben  
jelent  meg Ungváron. Novelláival  a két világháború közt ki-
adott  valamennyi  Csehszlovákiában  megjelent  irodalmi  
antológiában  szerepel.  Csanda  Sándor  szerint  „társa-
dalomszemléletében  a harmincas években megjelenik az osz-
tályszempont,  a  forradalmi  elem,  így  például  az  első  világ-
háborút követő forradalmi eseményeket is bemutató Gombák 
a  tölgy  alatt  és  az  Október  című  nagyobb  lélegzetű  epikus  
alkotásaiban". 

1945-től  haláláig (1970) Budapesten  élt,  az irodalmi  élet-
től  visszavonultan.  

Müvei:  Csendes  mederben:  Elbeszélések.  —  Ungvár,  
1925.;  Virágzó  cseresznyék:  Elbeszélések.  —  Kassa,  1928.;  
Ispilángi  rózsa:  Regény. — Pozsony,  1928.; Tolvajok  a szen-
télyben: Regény. — Pozsony,  1932.; ítéletidő: Regény. (Közö-
sen  Gömöri  Jenő  Tamással.) — Budapest,  1936.  

Irodalom:  Gömöri  Jenő  Tamás.  Egy  szlovenszkói  új  ma-
gyar írónő // Tűz.  1922. —  1. sz. — 32—33.  o.; Dallos  István.  
A  szlovenszkói  magyar  írók  antológiája.  — Nyitra  1936.  — 
3.  köt.;  Csanda  Sándor.  Első  nemzedék.  — Bratislava:  Ma-
dách Kiadó,  1982.; Vájlok Sándor. N. J. 0. // Új Élet. —  1935. — 



103—107.  о.;  Egri  Viktor.  Virágzó  cseresznyék  //  Képes  
Hét.  —  1929.  —  15.  sz.;  Váradi-Sternberg  János,  Dupka  
György.  Arccal Napkelet felé // Egy készülő  antológiából. N. 
Jaczkó Olga // Kalendárium '84. — Uzsgorod: Kárpáti Kiadó, 
1983. —  19. o. 



Elibéd! 

Ha  egyszer  azon,  a nehezebb félúton jönnél  elém!  
Mikor  egyedül  vagyok az őszi  mezőn,  
ahol  a sár akkora  erő,  
hogy  magába  bír rántani  engem! 
A  növények  szaga nincs szépítő  illattá  szűrve,  
s  mindenünnen  kihívólag  dicsekszik  a  föld,  
hogy  nem csupán  hullott  falevelek,  
hanem emberszívek  is ott  rothadnak 
sokszoros  rétegeiben.  
És  érzem,  hogy  nemsokára  az én szívem  is  
veszendő sorsára fog  jutni!  
Ha  ekkor  itt jönnél  elém!  
Én  nem kívánnám,  hogy átvedd  tőlem  
az  egész földnek  fél  terhét!  
Csak átkarolnál  és  vigyáznál,  
hogy  meg ne billenjek  szörnyű  terhem  alatt,  
hogy mindig  egyenesen  menjek...  
Néha  egy  kicsit  mókázva  is  tarthatnál  
a  helyes  irányban,  virágot  lengetnél,  
vagy nyulacskát  mutatnál  az  ujjaidból,  
mint  nyugtalan  gyereknek  
az ambiciózus  fényképező...  
De  mi mindig csak  ott  találkozunk,  
ahol  a kultúra  sínekkel  és  aszfalttal  
szabályozza  könnyűvé  az utakat! 
Ott segítesz  átvenni  a  terheimet,  
melyeket  nem az ősi  rendeltetésből,  
csak  egy kereskedés polcairól  hozok  magammal.  
Itt  vagy hozzám jó,  olyan jó,  
amilyennek  lenni megengedi  az  illem...  



Könnyű,  szénsavas  bort töltesz  a  poharamba,  
amely  csak annyi jót  ad  nekünk,  
hogy  libbenünk  tőle jobbra  és  balra,  
mint  a pohárban  felhabzó  buborék!  

(Nyugat) 



Testvérek! 

Menjetek,  menjetek  az  anyátokhoz,  
dugjátok  fejeteket  a  kötényébe  
és másnap  szerető  utálkozással  
dobjátok  le  ruhátokról  
rátapadó  vézna, ősz haját!  

Menjetek,  menjetek  a  szeretőtökhöz,  
gyűrődjetek  puhára  a  melegében 
és  másnap  kéjes  undorral  
simítsátok  szét  a ruhátok  redőjét,  
mit az  ő ölelő  karja vágott!  

Menjetek...  ringassátok  a  gyermeketek,  
nyargaljatok  zsarnok  terhével  
és  másnap  büszke  szégyennel  
verjétek  le a  térdetekről  
a gyermek-játék  porát!  

De  családi  ünnepeitekre  engem  ne hívjatok! 
Én  nem  vethetek horgonyt  egyetlen  könnycseppben,  
nem bódulhatok  el  egyetlen  rózsa  illatától,  
nem  vakulhatok  bele egyetlen  csillag  fényébe,  
mert  a mindenkié  vagyok!  

Én  csak  milliók könnyének  tengerén  hajózhatom,  
csak  millió  szívvirág  nektárjától  lehetek  mámoros,  
csak  milliók  akaratának  lehetek  foglya...  
Nem  veszejthetem  a szemem  egy  békés asztali  lámpán,  
mert  minden  láng és minden fény  tűzvészét  kell  látnom!  



Legyetek  tőlem békén egy cölöpre  kötött  világotokkal...  
De egyszer, halljátok: egyszer, ha lesz gazdátlan, üres percetek, 
küldjetek  belőle  imát a mindnyájunk  Egy-Istenéhez,  
hogy egyszer...  legyen nekem  is a mindenből  egy-egy:  
egy anyám,  egy szeretőm és egy  gyermekem!  

(Nyugat) 



Káin 

Az bizonyos, hogy Pali a golyvájával, a nyavalyatörésével,  
ködös agyával, zsáknyi tagjaival és katiannyi gyomrával igen 
nagy teher volt a családon. Hatalmas étvágyú gyomrát nap-
ról-napra  meg  kellett  tölteni,  viszont  valami  munkát  alig-
alig lehetett kicsikarni  tőle, mert vagy ő teremtette  oda ha-
marosan  a  munkaeszközt,  vagy  őt  teremtette  földhöz  a  
nyavalyája,  és  olyankor  még  a  többieknek  is  abba  kellett  
hagyniuk  a  munkát,  hogy  felszedjék  és  életre  rázzák  az  
összeomlott  zsáktagokat.  

Néhány  éven  át,  amíg  az  öreg  Gorza  kanászkodott,  még  
tűrhetően ment a család-terhe fiúval. Az öreg magával vitte 
Palit  a kondához,  az erdőszélre,  ahol  a természet  balzsama  
csillapítóan  hatott  beteg  szervezetére,  s  ha  mégis  megber-
zenkedett  benne  a Gonosz,  amelytől  megszállottnak  tartot-
ták,  elcserdítette  néhányszor  a  karikást,  és  attól  nem  lett  
nagyobb baj, mint hogy összeröffent egy kicsit a konda. Ettől 
a  kis  gonoszkodástól  eltekintve  nyugodtan  viselkedett,  pi-
pázva,  nézte,  hogyan  habzik  a csámcsogó  sertések  száján  a  
bükkmakk zsírja. Pipáznivalója mindig akadt, mert volt ben-
ne annyi agyafúrtság, hogy kileste, melyik portán nincs ott-
hon  a gazda  és jár  nehezen  a  sertéséi  zárja.  Nem  kezdte  a  
hajtást az utcán, hanem bement az illető udvarba és bunkó-
szerű  öklével  kicsapta  a szoros  závárt,  amellyel  hiába  rán-
gatózott  a gyenge  kezű  asszonynép.  

— Itt van, Pali, egy pakli dohányra való — hálálkodott hol 
egyik, hol másik menyecske —, és gyere máskor is segíteni!.. 

Azonban  egy  békés  makkillatú  októberi  reggelen  a  falu  
kanja  ráacsarkodott  az  öreg  Gorzára,  mert  nem  akarta  
összebocsátani  a  Sutákék  kocájával.  Sutákék  nem  akartak  
téli malacot,  mivel  a krumplitermés  igen gyengének  mutat-
kozott. Az öreg kanász ismételten szétcserdítette  az egymás-
hoz kívánkozó állatokat, mire a kan felhördült, rácsattantot-



ta állkapcsait a Gorza lábszárára és agyarával úgy megfúrta, 
hogy  azóta  egyre  folydogált  a  genny  a  vénhedt  tagból.  Az  
öreg,  mint hivatásának  áldozata,  a sutra került.  Pali  pedig  
csaknem az ebek harmincadjára, mert kétkezi munkásember 
a  saját szívheznött betegének  sem adja szívesen  a meg nem 
dolgozott kenyeret. Elég volt már az is, hogy az öreget kellett 
ingyen etetni, mikor a kondássága múltával elesett a család-
tól kilenc mázsa rozs biztos  kenyér, sok minden  egyébbel.  S  
elesett  Palitól  is  a vékonykezú menyecskék  dohányravalója,  
nem volt már miből pipázgatnia... A család szaporodott, mert 
a  két  idősebb,  egészséges  fiú  megnősült, jöttek  a  gyerekek.  
Pali  a kenyértelenebb,  lármásabb  körben  még  inkább  elsú-
lyosodott; úgy függött a család felett minden pillanatban ese-
dékes rohamaival, mint egy meghasadozott, folyton összeom-
lással  fenyegető  falazat,  és nem hogy dohányra  adtak  volna  
neki,  hanem  a  kenyérrejtő  kaszni  fedelét  is  igen  sokszor  
csapták  le  éhesen  tátogó  szája  előtt,  mert  inkább  azoknak  
kell a kenyér, akik dolgoznak, meg a gyermeknépnek,  amely  
még nem munkafogható,  de azzá  növekszik.  

Ténfergett, mint amolyan falu fölöslege, hol innen, hol on-
nan vonszolták be az otthonába, panaszkodva, hogy éppen a 
portájukon tudott elvágódni, zuhanásával megijesztette a né-
pet,  szétriasztotta  a  majorságot,  összezúzta  a  pitvarban  a  
cserépkorsót vagy a kertben a kiserkedt zöld  hagymaszárat.  

Hogyan lehetne  szabadulni  tőle?..  
Az Isten sem akart segíteni!...  Hány ember múlott már el  

gyengébb  görcsök  alatt is, mint amilyenek  őt szokták  hány-
torgatni az utca sarában, de ő mindig feltápászkodott az eset 
után, és kenyeret meg dohányt akart volna!.. A sógornői un-
dorodva, gyermekeiket féltve áskálódtak ellene és elpörölték 
sóra  vagy  cukorra  a  félkoronákat,  amelyeket  az  anyja  do-
hányszerzés  céljaira akart a markába  kedveskedni.  

így  lettek  túl  egynéhány  fogas  telen,  reménykedtek  bele  
egy  új  tavaszba.  Pali  nem remélt,  ő nem  ismerte  a  pillana-



ton-túli  fogalmakat.  Ő csak azt tudta,  hogy nem  dohányoz-
hat.  Rágta,  nyálazta  az  üres  pipa  csutoráját,  mint  az  ártá-
nyok  a tavaszi  legelőn  a bükkmakk  héját,  amelyből  még  az  
ősszel  kivájták  a belet.  Növő  nyugtalanságában  már  éjjel  is  
belekódorgott  az erdőbe  és egészen bolond dolgokat  művelt.  
Megindult nedvű fákat csapolt meg a fejszéje élével, köveket 
pozdoijázott  szét  a fokával,  mindenre  ráförmedve:  —  Kive-
rem a pipát  a pofádból,  ha nem adsz belőle  egy  húzást!..  

Lágyult,  borongó  reggelek járták,  a  nap  nehézkesen  kec-
meredett  ki  az  esőfelhőkből  és  úgy  mállott  szét  az  égen  a  
fénye, mint  a szétloccsantott  záptojás  sárgája.  

Sánta Répás Péternek tetszett  a vizenyős  május.  Átpuhul  
a  föld,  ki  lehet  ültetni  a káposztapalántákat.  Ázott  földben  
jó üreg tágul a gyökereknek, a kiszakítástól elfáradt száracs-
kák-levélkék  jobban  kipihenik  a borongásban  az  átültetés  
bántalmait,  mint  a rekkenő  napokon...  Maga után  sürgetve  
nehézkes műlábát, igyekezett az igazival a csűr mögötti kert-
be.  Ott  bedugta  az  ujját  a földbe.  Jó!..  Szinte  összefolyt  az  
ujjahagyta lyukban a talaj, annyira átázott. Letette a derék-
szíján kolompoló, tömött dohányzacskót, a pipát, a pipavájót, 
hogy ne akadályozzák ezek a hajlásban, és bement a csűrbe, 
ahol  a ládikába vetett  káposztapalántát  éjszakáztatta...  

A  Pali  bátyja, András  is  a Répásék  kertje  környékén  szi-
matolgatta  a  tavaszi  reménységeket.  Már  ősz  óta,  amikor  
végig ktU dagasztani  egy hordóra való káposztáért a lucskos 
vásárokat, folyvást arra gondolt, hogy miért ne lehetne neki 
sajáttermésű  káposztája,  mint  Répáséknak?  A  földet  szor-
galmasan  művelgette  is  a  káposzta  alá,  de  arra  már  nem  
vett  magának  fáradságot,  hogy  rászákat  sarjasszon,  annyi  
aprólékos  pepecseléssel,  mint  az  a  bolond  Répás.  De  az  a  
sántasága miatt úgysem igen művelhet mást, hadd bolházza 
a  hártyányi  palántaleveleket,  szűrje  rájuk  a  vizet  elritkult  
öreg ruhán át! Odaszoknak majd azért a palánták a Gorzáék 
kertjébe  is,  és  noha  minden  káposztafej  igen  hasonlít  egy-



máshoz,  azért,  éppen  azért,  a  Gorzáék  földjén  gömbölyödő  
fejek nem fognak rávallani  a Répás  apaságára.  

A baltájával kifeszített András egy deszkát a Répás csűrje 
oldalából és éppen átfurakodott a támadt résen, mikor Répás 
a másik oldalról belépett  a csűr kiskapuján. Az elszórt pely-
ván  nem  hallatszott  a  faláb  döccenése,  s  így  András  nem  
vette  észre jókor,  hogy a gazdájuk is  érdeklődik  a palánták 
iránt.  Egy pillanatban  nyúlt  a két  ember keze  a  káposztás-
ládika  zöld sarjadása felé. 

—  Ohó!  
—  Ohó!  
—  Mit  izél?  Csak  nem  fog  egynéhány  zöld  dudva  miatt  

lármázni? 
— De bizony; még láncra is juttatlak  érte!  
—  Ohó!  
Répás  kezének  szorítása  a nyakszirtjén  megduzzasztotta  

Andrásban  a mérget. 
— Meglátjuk — pattant fel hirtelen görnyedéséből. A sán-

tát eldűtötte  az ő hirtelen felegyenesedése, a pelyván  hente-
regve  ordítozott:  

— Emberek,  segítsetek,  tolvaj,  tolvaj!  
— Hallgat-e? — förmedt rá András, a nyaka köré igyekez-

ve kapcsolni  az ujjait.  
Répás  hörögve  hívta tovább  a segítséget.  András  erre fel-

kapta a baltáját, rásújtott a kiáltozó ember fejére, és kémlelő 
pillantásokkal körözve maga előtt, kilépett a csűrből. Ugyan-
akkor bukkant ki a szemközt árnyékló erdőből az öccse, Pali. 
Meglátta  a félretett pipát,  dohányzacskót,  és  diadalmas  rö-
hejjel  vetette  rá magát  a zsákmányra.  Rögtön  meg is tömte 
a  pipát,  és  nekihátalva  a  csűrnek,  pöfékelni  kezdett,  majd  
tovább ódalgott  a legelők felé. 

Andrással kóválygott a világ a tanácstalanság miatt.  Leg-
jobb lenne ennek a hülyének  is adni egyet, hogy ne szólhas-



son semmit!  ...De nem lehetett sokat okoskodni,  mert a ház 
felöl  Répás Mariska jött,  az apját  szólongatva:  

—  Édesapám, jöjjön  reggelizni,  mert  odakozmál  a  pulisz-
ka!.. 

Hamar magához kapta a Pali baltáját, amely csak nyírfák 
vérétől  volt  ragadós  és beugrott  az erdőbe...  

Délre  csendőrkézen volt András  is,  Pali  is, mert  rájöttek,  
hogy a csűrben maradt balta a Gorzáéké,  és Pali  egyáltalán  
nem dugdosta a Répás pipáját, csak arra hivatkozott, amikor 
elkobozták tőle, hogy az övé az, mert találta, András is látta, 
hogy találta!.. Nem tudni, hogy melyikük marad a csendőrök 
kezén, amíg Répás Péter meg nem szólal!.. Megjött már hoz-
zá az orvos is, aki újra szétnyitotta fején  az asszonyok  által  
ronggyal eldugdosott sebet, és az orvos azt mondta, hogy nem 
fog megszólalni  soha többé,  mert  a vágás  nyomás  kipörcent  
agyának  egy  parányi  darabkája,  éppen  az,  amelyiken  a be-
széd  lakott.  Hihetetlen,  hogy  azon  a  pelyva  közé  freccsent  
kicsi,  zsírszerű  darabkán  ott maradt minden  okos és vidám 
szó, amellyel Répás Péter jól tudta tartani az embereket! De 
úgy  kellett  lenni, mert bármi  tiszta  szemmel  is nézett  min-
denkire  a beteg  —  ivott  aludttejet  meg  bort  is  —,  másnap  
estére  mégis  anélkül  halt  meg,  hogy  egy  értelmes  hangot  
adott volna...  

Gorza András  azt vallotta jegyzőkönyvbe,  hogy reggel  ke-
rítésnek való lécekért járt az erdőben. íme, itt a baltája, még 
mindig ragadós a fiatal kivágott nyírfák nedvétől!..  S egyné-
hány nyírfaág is ott fehérlett  az udvarra lökve. Hát  akkor...  
az öccsét látta-e Répáséknál ólálkodni? Mert hiszen Pali azt 
állítja,  hogy  a bátyja látta,  amikor  ő a dohányzacskót  meg-
lelte! András rámondta, hogy csakugyan látta Palit a Répás 
csűrje  alatt  pipázni,  de  hogy  mi  volt  a  csűrben,  arról  csak  
akkor tudott, mikor az emberek már széltében beszélték... A 
csűrben ott volt a véres balta is, amely kitépte Répás fejéből 
a beszéd  gyökerét.  



—  Mit  titkoljam —  mondotta  András —,  a mi  házunkból  
való  az a balta. De hogy Pali vitte-e  el vagy más valaki,  azt  
már nem mondhatom  meg!..  

О  estére  már  otthon  vacsorázott.  De  nem  ízlett  neki  az  
étel  és  ismételten  eltolta  a tálat,  amikor  eléje  kínálta  a fe-
lesége. 

—  Andris  —  tapogatta  a baját  az  asszony  —,  talán  nem  
Pali  volt?  

Csak ellóbálta a fejét, hogy nem, és indult újra a csendörök 
elé. Az asszony az útjába pattant. A szeme hidegen, metszően 
villogott, mint az élettelen késpenge, mely részvétlenül  vag-
dalkozik. 

—  Légy  eszeden  —  súgta  intőén  Andrásnak —,  mit  segít  
nekünk,  ha  megmondod,  hogy  —  más  volt?  Neki  meg  csak  
jó lesz; nem viszik a börtönbe, hanem a bolondok kórházába,  
ahová  úgyis  szerettük  volna  beadni,  ha  lett  volna  miből...  
Légy  eszeden,  ne  dobd  el  az  Isten  segítségét!  

András megszegte  a nyakát  és  ment. Az asszony  ott  csör-
gött  minden  lépése  után,  mint  a meglazult  patkó  a  csizma  
sarkán. 

A községházán  akkor  cihelődtek  a csendőrök  Palival.  Alit  
a fegyverek között, mint valami elhajított és fennakadt, ron-
gyos, maszatos  bugyor.  

— Örsvezető  úr kérem — állott a csendőrök elé András —, 
nem  a ...  

A felesége figyelmeztetően zörrentett mögötte a hangjával. 
— Nem a  kartam,  nem  akar  tam a test-

vérem  ellen vallani 
Az asszony  észrevétlenül  belebökött.  
— De  a Pali volt  láttam!  
Az összeomlott zsákember, Pali, váratlanul egyenesre rán-

dult, a zavaros, mindig bamba szemei, mintha üj szemekként 
pattantak  volna  elő  félszegen  összekotyvadt  lényéből,  olyan  



világosan  és értelmesen néztek. S a szava teméntelen  érzést  
pengetett  ki, amikor ezt az egyetlenegy  szót  mondta:  

—  Testvér!..  
Azután  összeomlott  újra.  Golyvája  dagadozva  rángott  a  

nyakán, mintha magába fullasztotta volna az egy pillanatra 
tiszta  öntudatra  ébredt  embert,  nem  hagyva  vissza  csak  a  
puffadt, ködbe-kevert-agyú,  bamba fél-állatot...  

Az  asszony  sóhajosan,  megkönnyebültén  lihegve  vezette  
haza a kihallgatás  után Andrást.  Suttogó, boldog  szavakkal  
kellette  előtte a kenyeret, amelyből  nagyobbakat lehet majd 
most harapni, hogy nem lesz otthon a katlan-bendőjű Pali!..  
De  András  nehéz  volt,  minduntalan  nekikoccant  tántorgó  
testével  a könnyedén  billegő  asszonynak.  S ahol  az  erdei  út  
leágazott  a  faluba,  hirtelen  eltépte  magát  a  feleségétől,  és  
futni  kezdett,  be  a  sűrűségbe.  De  híg  volt  neki  az  éjszakai  
erdő  sűrű  feketesége,  nem  tudott  benne  sehol  megállani.  
Őrült  iramban,  összeütközve  kövekkel-fákkal,  keresztezte  
futtában  azokat  a  nyomokat,  melyeket  egy  nappal  előbb  a  
pipázás  miatt vaduló  Pali  csapott  az avarban.  Égett  rajta a 
veríték, mintha tüzes perjével lett volna behintve a teste, de 
futott,  egyre  futott, mert  —  ő úgy  érezte  —  a Pali  golyvája  
mindenütt ott lóg fölötte, mint egy hatalmas kolomp, és agy-
repesztően  kongatja  a fülébe: 

— Káin...  Káin!!!  

(Szlovenszkói  magyar  elbeszélők)  



Juhászhistória 

Felülről az Isten napja özönlött melegen a juhászra, hátból 
a suba takargatta, bévülről pedig az elégedett öröm öblögette 
langyosan.  Februártól  hetvenhatszor  született meg  az akol-
ban  az  ártatlanság  és  a  türelem,  hetvenhat  kisbáránnyal  
gyarapodott  a nyáj.  Igaz, az uraságnak gyarapodott  és  nem 
neki:  az uraság javára vastagodik a bárányok húsa és sűrű-
södik  a juhok  gyapja.  De  az  eladásig  és  a  nyírásig  az  övé  
minden  öröm,  amiből  az uraságok  úgysem  kérnek:  az  édes-
máléízű bégetés, amellyel a kicsinyek az anyjuk után kíván-
koznak, gyenge kis faruk vidám ficánkolása,  gyapjúcskájuk-
nak  selymes  göndörödése...  A  legfiatalabb jerke  azon  éjjel  
lett, a karjaiban vitte  ki  a juhász  a legelőre,  ott is  hordozta,  
addig, amíg jónak nem látta, hogy ráeressze az anyja tőgyére. 
Akkor kifordította nagy, barna markaiból,  mint a jó  puhára  
kelt, meleg kalácstésztát szokták az asszonyok a kis repede-
zett fateknőből. A puha gomolyag lábakat nyújtott, a lábacs-
kák apró térdekbe csuklottak, melyeknek mellsőit nekinyom-
ta  a  kis  jószág  a  földnek  és  szaporán  nyaggatta  az  anyja  
emlőjét.  Amikor  már  betelt  a  tejjel  a juhász  újra  magához  
emelte, sáros lábacskáit megtörölgette a subája belsejébe, és 
úgy hordozta tovább  a karján. 

Délután kibicegett  a legelőre  a sánta  ispán.  
— András — mondta a juhásznak —, ma hamarább terelje 

haza  a nyájat  és nem  egyenest  az  akolba,  hanem  be  fogjuk 
hajtani  a parkba. 

A juhász keblében százharmincnyolcszor, a juhai számával 
fordult meg  az  öröm.  

—  Ejha,  ejha  —  csemcsegett,  mintha  csak  az  ő  szájában  
futna szét az az íz, amit az állatjai  harapnak a fűvel —, hát 
lesz ma uzsonnátok!  

S jókor  igyekezett  hazafelé,  mielőtt  még  a márciusi  alko-
nyat megsózná  dérrel  a mezőket  és  a kertet.  Nagy  dicséret  



kelt  benne  az  uraság  iránt,  hogy  egyszer,  lám,  mégiscsak  
okosat  gondol  avval  a kertbeli  gyepes  dombbal,  amely  már  
úgy zöldell,  akárcsak  egy nagy tál saláta, míg kint a mezőn 
még csak annyi üggyel-bajjal  tudja összeszedegetni  a jószág 
a  táplálékát,  mintha  túket  keresgélne  a  tavalyról  maradt  
száraz kórók között... Máskor mindig a kertész pocsékolta el 
azt  a szép  gyepet  a dombról.  Kis  talicskára  szerelt,  menny-
kőnagy ollóval futkosott rajta, lenyírbálta, aztán  odahajigál-
ta rothadni  a kerítés  mögé.  

Mire rákapott  a nyáj  a szokatlan  útra  és  a park  hídjához  
ért, már mégis  sötétre  alkonyodott.  

—  Ebből  már  máma  semmi  sem lesz  — savanyodott  el  a  
juhász  szájában az öröm íze,  és meg is mondta az ispánnak,  
hogy tegyék el inkább az egészet holnapra. Az ispán szólt az 
uraságnak,  de azt a választ kapta, hogy nem lehet másnapig 
várni. S felgyújtották a kastély előtt a nagy ívlámpát, amely-
nek fénye bevilágította a hidat, meg az egész parkot. Az ura-
ságok mind kijöttek a teraszra,  a cselédség  kint  állott  a ka-
puban  és  az  egyik  inas  a  szobalánynak  vihogása  közben  
utánozta  a megzavarodott juhok  bégetését.  

Végre sikerült beszorítani  a nyájat a szűk híd karjai  közé,  
az  eleje  már  szét  is  bomlott  és  tétován,  a  szokatlan  világí-
tástól  ijedezve  tartott  a gyepes halomnak.  S akkor  a  méltó-
ságos úr a teraszon  olyan szavakat bocsátott útnak,  melyek  
még a juhász szájából is csak pironkodva tudtak volna talán 
előgomolyodni,  majd mentegetődzve fordult a feleségéhez és 
egyik vendégéhez,  aki  szintén  a teraszról  nézte  a nyáj  tere-
lését: 

—  Bocsássatok  meg,  hogy  ennyire  megfeledkeztem  ma-
gamról.  De az embert egészen kihozza a sodrából  ezeknek a 
barmoknak  a bárgyúsága!  Hát nem nekieresztené  az állato-
kat  a pázsitnak? 

Az ispán már akkor odakiáltotta  a juhásznak a parancsot, 
a bojtár kibontotta  az ostort, a pulit  a széledő  nyáj elé vezé-



nyelték,  s  az  engedelmesen  vakkantgatva  állta  útját  az  in-
dulatosan  topogó  vezérüknek.  És nagy üggyel-bajjal  odate-
relték a nyájat  a márciusi  lucsokban  ázó  teniszpályára...  

— Nagyon laza volt — magyarázta az uraság a vendégének —, 
s  azt  ajánlották,  hogy juhtrágyával  kell  kitölteni.  Az  meg a  
Lili  lányom  nagyszerű  ötlete  volt,  hogy mire  cipeltessük  az  
anyagot az akolból, mikor a juhok maguk is odaszállíthatják? 
Kint éjszakáznak néhányszor a pályán  és rendben lesz min-
den! 

— Hűvös van — mondta a méltóságos asszony.  Kihozatott  
egy széles prémet és ráterítette  a büszkén mosolygó  Lili kis-
asszony  vállaira...  

A juhok nem tudtak megnyugodni  a barátságtalan  szállá-
son, s a juhász  pironkodás  nélkül  eresztette  meg már  most,  
ami kikívánkozott  belőle...  

— Egyék már — csillapította  az asszony, aki meleg vacso-
rát hozott ki utána, mert hogy nem lehet hazamennie, a nyi-
tott helyen  megbomolhatnék  őrizet  nélkül  a nyáj. 

—  Nem  kell...,  nem  tudok  enni  —  mondta  a juhász,  és  
elejtette  kanalát  a sárba.  Reszketett  az  egész  belseje,  mert  
a  hetvenhatszoros  türelem  és ártatlanság  keserves  sírással  
kereste  a  párás,  meleg  almot.  S mert  nem  találta,  végül  is  
összeroggyant  a kicsi bárányok gyengécske lába, s ráhempe-
redtek a puha, fehér gomolyák  a fagytól  cserepesedni  kezdő  
földre. 

De  az aznapos jerkét  nem engedte  a juhász,  azt  magához 
emelte  a suba alá, amelyet nem akart leteríteni,  nehogy be-
sározódjék. Szalmát meg nem lehetett leszórni sehol, nehogy 
beszemeteljék  a kertet,  így  hát  neki  meg  a bojtárnak  úgyis  
lábon kell tölteniök az éjszakát.  Ha úgyis, hát akkor...  neki-
ereszkedett  a kerti hídon túl  az utcának, a puli meg a bojtár 
csak megvigyázzák  egy darabig a sorsukba amúgy is beletö-
rődő, jámbor  állatokat...  



A kastély összes ablakai ki voltak világítva és könnyű mu-
zsika szűrődött  ki  a házból.  Az inas,  aki  a  konyhaépületből  
hordta  az ételeket,  a muzsika hangjára igazgatta  a lépéseit 
és  billegette  kezében  a tálcát.  De  a juhász  vérét  nem  gyúj-
totta alá az urak vidám muzsikája, őbenne kővé keményedett 
a  keserűség,  s  úgy  tódult  lassan-lassan  előre,  mintha  az  a  
benne lévő nehéz keserűség görgette volna. A tüzelő csillagok 
szórták a fényüket,  de az sem tudta feloldani, mint  máskor,  
a  kemény  ember  magábafagyottságát,  nem  csobbant  meg  
benne sehol a megbékélés az élet rendjével. Szeme makacsul 
koccant  össze a csillagfénnyel  és szikrázni  kezdett.  

— Hej, teremtő  Úristen — bukott ki  a száján egy darabos  
sóhaj —, ki  tesz igazat, ha te is megengeded, hogy így meg-
gyötöljék  az  ártatlan  párákat,  amelyeknek  gyapjacskájával  
a te szent Fiad a betlehemi istállóban játszadozott?.. Ki? Hát 
én, — hördült  fel  aztán,  és odaólálkodott  egészen  a  kastély  
ablakainak  a  közelébe.  Ki  akart  választani  egy  ablakot  és  
tudta, hogy melyiket kell kiválasztani. Azt, amelyikben nap-
pal mindig  egy kalitka  lóg, amelyiknek fényes rácsa  mögött  
görbecsőrű kék tollú madarak komédiáznak. Mondták a bel-
ső  cselédek,  hogy  az a méltóságos  kisasszony szobájának  az  
ablaka. 

—  Hát tanulja  meg ő is, hogy  mi  a fázás —  hördült  fel  a  
juhász, kisuhintott kajcsos botjával és odavágott vele a széles 
ablaküveg  közepébe.  

A  szobában  éppen  a  szobalány  bontogatta  éjszakára  az  
ágyat. Éleseket visongatott, mintha benne is összetört volna 
egynéhány  üvegtábla,  és összecsődítette  az  egész  házat.  Si-
koltoztak,  s  azt  is  hallotta  a juhász  a bezúzott  ablakon  át,  
hogy csengetett  a telefon, tudta, hogy elszalajtották  a hang-
jukat a póznákra kötött dróton a csendőrökért  és azok mind-
járt jönni fognak. De semmit sem bánt. Azt is jól tudta, hogy 
a  kisasszony  nem  fog  hidegben  aludni  azért,  hogy  ő  most  
teleeresztette  a  szobáját  és  a dunyháit  hideggel,  de  azért  a  



suhintás  után  mégis  csak  elporlott  benne  valahogyan  az  a  
sziklakemény  keserűség.  Jobbjával  megmarkolta  újra  a ke-
zeügyébe kerített botot, baljával odasimította az aznapos kis 
jerke fejét a melléhez,  amelyet meleg  erjedés járt  át, és rin-
gató hangon mondta a kis báránynak, amelynek irháját gyű-
rűdző  remegések  ráncolták:  

— Ne  félj, ne  félj! Én  semmit  sem bánok,  akármi  is  lesz!  
Semmit sem bánok, mert megfizettem egy kicsit ártatlan faj-
tád kínlódásáért!..  

(Szlovenszkói  magyar írók  antológiája)  



PRERAU MARGIT 

1909-ben született az Ung megyei Királyhelmecen,  kiske-
reskedő  családban.  Édesapja  az első világháború  rokkantja.  
Középiskolai  tanulmányait  szülőhelyén  végezte.  Lírájában  
Jiri Wolker cseh költő hatása érződik, akivel személyesen  is  
megismerkedett. A harmincas évektől a Magyar Nap és más 
lapok  munkatársa.  Fábry  Zoltán  figyelt  fel  alkotásaira.  
Egyik  versét  a  költőnő  1938-ban  neki  szentelte.  Elbeszélé-
seket  és riportokat  is  írt  és  ezekben  többek között  a  verho-
vinai ruszinok nehéz  életkörülményeire  hívta fel  az  olvasók 
figyelmét. 

Kassán jelent meg 1931-ben első verseskötete Kiáltás cím-
mel. A második, Minden pária nevében 1938-ban látott nap-
világot Ungváron.  Csanda Sándor megállapítja,  hogy  „stílu-
sára  jellemző  a  köznyelvüség,  kevés  szóképet  használ,  de  
azok szociális töltetűek". Egyik költeménye,  a Sötétség,  sze-
repel az Új magyar líra  (A szlovenszkói  és a kárpátaljai ma-
gyar költők antológiája.  1919—1936) c. gyűjteményben (Kas-
sa,  1937).  

Az 1938-as müncheni egyezmény után írásait nem közlik. 
Sorsának  további  alakulása  nem  ismeretes.  Sándor  László  
tudomása szerint a második világháború  idején (1944) már-
tírhalált halt.  

Művei:  Kiáltás:  Versek.  —  Kassa:  Athenaeum,  1931.  (A  
birtokunkban  levő  példányt  a  szerző  Munkácson  dedikálta  
„Barátsággal  Sáfáry Lacinak").; Minden pária nevében: Ver-
sek. — Uzshorod: Viktória Könyvnyomda,  1938.; Két riportja 
újra közölve a Magyar Nap 1936—1938 antológiában. — Bra-
tislava: Madách Kiadó,  1975.  

Irodalom:  Kató  Pál.  Prerau  Margit.  Minden  pária  nevé-
ben //  Tátra.  —  1938.  —  5.  sz.  —  154.  o.;  Csanda  Sándor.  
Első nemzedék. — Bratislava: Madách Kiadó,  1982.; Sándor 
László.  A  Kárpát-ukrajnai  magyar  könyv-  és  lapkiadás,  



nyomdászat és könyvkereskedelem  1918—1980-ig // Magyar 
Könyvszemle, — Budapest: Akadémia Kiadó,  1983. — 2. sz.; 
Dupka György. Prerau Margitról // Kárpáti Igaz Szó. — 1983. 
november  12.  



A tavasz  szerelmese 

Szerelmes  vagyok a  Tavaszba,  
a  kacagó-piros  Májusba.  
Orgonák buja fürtű,  fehér  s lila  ágaiba.  
A  kékselyem, fehérfátylas  végtelen égbe,  
a  hegyek  üde új zöldjébe, 
mezők  hamvas, friss  színébe.  

Szerelmes  vagyok a  Tavaszba,  
a  kacagó-piros  Májusba,  
tulipiros  tulipánok  szirmaiba.  
A föld felcsapó, párás  leheletébe,  
az Életbe,  e  hatalmas felzengő  hangszerbe.  

(Kiáltás) 



Kárpátok 

Szomorú  szépség.  
Börtönzőn  ölelik  a hegyek 
a falvakat  rejtő  völgyeket.  

Apró  faházak.  Krumpli  és zab. 
Lenszőke,  sápadt  gyerekek  
a sovány  barázdák  mellett.  
— Itt  mind éhesek  az  emberek!  
Sorsukat  esőkönnyezik  a részvétlen  egek.  
Csak néha  villan fel  a nap  sugara,  
mint  beteg anya sápadt  mosolya...  
Susog  a fűz.  Csobog a  patak,  
melyből  a nép  nem foghat  halat.  
A  hegyek fenyőerdőkkel  szőtték  ormukat,  
mikből  a  nép nem dönthet  fákat.  
Sűrűség:  Topolyák.  Tölgyek.  Gyertyánfák.  
Ukránok: világos,  tószemű  emberek.  
Sötét  hatalom  nehezül  életük  felett.  
De  lelkük már dacos-szilajjá  keményedett.  

(Minden  pária  nevében)  



Kedveske 

Kiemelkedve  a magányosságból,  mely  élete,  
lépésről-lépésre  megyünk a hegyre,  
fiatal  akácerdőbe.  

Jóillatú  a levegő s fénylők  a fák  levelei,  
mintha  megmosakodtak  volna  
májusi  esőbe,  tavaszi  napba.  

Fecskék  repkednek  az Ember  feje  körül,  
mosolyára  csivogással  felelgetve,  
övé  a madarak  szeretete.  

S  a virágoké,  melynek  életére  
óvón  vigyáz: „...ne  tépdesd,  hol tömegben  virulnak".  
Az  emberre  hogyan vigyázhat!  

Pillangót  néz,  harmatcseppeket  figyel  
tiszta pillantású  szürkéskék  szemével.  
— Aranycsepp  — mondja  a füvön  rezgő  csillogásra.  

Elnyűtt  kisparaszttal  testvérként  beszél,  
ki a hegyoldalon  más földjét  kapálva  
görnyed  a krumplivirág  bokrába.  

Távol  kéklenek  a Sátoros  hegyek.  
0  messzebb  vágyik:  Északra...  
Én Keletre,  ezért  olajfának  nevezett.  

Hóvirágnak  érzem Őt.  
— Juj!  —  nevet felvidulva  —-, 
csak költőkkel  ne álljon az ember  szóba.  



Lénye:  fehéren  izzó tűz.  Társtalan  
ebben az elsötétült  világban.  

Beszédes,  szelíd  keze  
a  változtatásért  szorul  ökölbe.  

Elgondolkozva  nézem ezt a harcos  embert,  
kinek  szavai,  akár az élesre csiszolt  pengék.  
Tiszták és  acélosak.  

És gesztenyebarna  haján olyan puha fény  csillámlik,  
ami nem a benne dohogó töretlen akaratot sugározza, 
de  az érző  embert:  
FÁBRY  ZOLTÁN,  
amilyennek  senki sem látta.  

(Magyar  Nap)  



Sírfelirat 

Itt  álmodik  tovább  
Prerau  Mirjam,  költőlány.  
Szíve  meleg  lobogásában  
az  igazság és emberség  küzdelme.  
Huszonnégy  tavaszt  bontott  
virágzó, máj us fa-törzse: 
az  élet  s a  világ  szerelmese.  

(Minden  pária  nevében)  



RÁCZPÁL 

Munkácson született 1888-ban. Mint tanító, újságíró, tan-
felügyelő  leghosszabb  ideig  Ungváron  működött.  Irodalmi  
munkásságát  lírai  versekkel  kezdte  1906-ban.  1915—1919  
között munkatársa volt a budapesti Elet szépirodalmi  folyó-
iratnak.  Aktív  tagja  a  Gyöngyössi  Irodalmi  Társaságnak.  
Szerkesztője volt a Határszéli Újságnak (1918. november 17-
től  1919.  november  9-ig),  a  Kárpáti  Magyar  Hírlapnak  
(1920-tól  1938.  november  10-ig),  a Prágai  Magyar  Hírlap-
nak (1938.  november  10-ig),  a Magyar  írás  c.  szépirodalmi  
folyóiratnak,  a Határszéli  Hírlapnak (1940—1941 között),  a 
Kárpáti  Magyar  Gazdának  (1938.  november  10-ig).  Tagja  
volt  a budapesti  Országos  Gárdonyi  Irodalmi  Társaságnak  
és a kassai  Kaziczy  Irodalmi  Társaságnak  is.  

Az  igen  termékeny  és  népszerű  írót  a kisebbségi  magyar  
sajtóban  „szlovenszkói  Gorkijnak"  nevezték.  Fábry  Zoltán  
tárgyilagos  és bíráló cikkeinek köszönhető, hogy „Rácz csak-
ugyan ne higgye magáról, hogy Gorkij". „Történeteinek  hor-
dozói  —  olvassuk  a  Kovács  Vilmos  —  S.  Benedek  András  
közös  tanulmányában  —  ...furcsa  emberek,  akiknek  sorsát  
az író mikszáthos derűvel szemléli, és esettségüket  az olvasó 
is  csak szánni  tudja, hiszen nem a társadalmi  kór  áldozatai  
ők, és sebeik nem a kisebbségi  kitaszítottságában  üszkösöd-
nek." 

A kárpátaljai magyar kisebbségi  élet szervezőjeként agilis 
tevékenységet fejtett ki. Kapcsolatban állt Móricz Zsigmond-
dal is, akit  1926 novemberében elkísért kétnapos előadó kör-
útjára (Ungvár,  Munkács,  Beregszász).  Mint  tanfelügyelő  a  
magyar  iskolák  szervezési  kérdéseivel  foglalkozott.  Részt  
vállalt  a magyar politikai  pártok választási  harcában.  1945  
után  Budapestre  költözött,  nem  publikált,  1952-ben  bekö-
vetkezett haláláig  nyugdíjasként  élt.  



Művei:  Családi Naptár  az  1920-ik  szökőévre. — Ungvár,  
1919.; A rongyszedő  és más  elbeszélések.  —  Ungvár,  1921.;  
Furcsa  emberek:  Elbeszélések.  —  Ungvár,  1924.;  A  könyv-
nyitó  asszony: Regény. — Berlin—Pozsony:  Ludwig Foggen-
reiter  Verlag,  1926.;  A  szomorú  ember:  Regény.  —  Kassa,  
1928.; a Kazinczy  Társaság kiadása; Hangyaboly:  Regény //  
Vasárnap.  — Arad,  1934.;  A  gép:  Regény  //  Prágai  Magyar  
Hírlap — Prága,  1934.; A bányarém: Regény // Pásztortűz.  — 
Kolozsvár,  év. п.; Még kéziratban fekvő regénye: A nagy cél.  

Irodalom: Fábry Zoltán.  Rácz Pál. A könyvnyitó  asszony // 
A  Reggel.  —  1926. júl.  2. —  150.  sz.  —  7.  o.;  Fábry  Zoltán.  
Rácz  Pál  öröme // Magyar Nap. —  1936. március  7. — 5. sz. 
— 2. o.; Csanda Sándor.  Első Nemzedék.  — Bratislava:  Ma-
dách Kiadó,  1982. — 252—253.  o.;  S. Benedek András.  Ma-
gyar  irodalom  Kárpátontúlon  a két  világháború  között  //  A  
Kárpáti  Kalendárium  Irodalmi  Melléklete  1971.  —  Uzsho-
rod: Kárpáti  Kiadó,  1972.  



Anyja fia 

Mindenki tudja az egész házban, hogy a nagyasszony  leg-
kedvesebb  kincse  és egyben legjobb pajtása Karcsi.  

— Anyja  fia —  szokták volt  mondani  a faluban, ha  a kis 
Karcsi  az udvarház kapujában megjelent, hóna alatt a nagy 
komondor fejével.  

Mert  a  komondor  olyan  kutya  volt,  hogy  a  feje  éppen  a  
Karcsi  hóna alá  ért.  

De  ez  már  régen  volt.  A  nagyasszony  is  sápadtabb  lett  
azóta, hogy férjét egyszer holtan hozták haza a vadászatról. 
Egy vadkan  ugrott neki  és megölte.  

A kis Karcsi ezt még nemigen fogta fel gyermekésszel.  Mi-
kor  aztán  megnyurgult  és  a  nagyasszony  becéző  kezei  alól  
kikerült  a városi  iskolába,  a  Karcsi  gyerek  akkorra  már  az  
úgynevezett  anyás fiúk közé  tartozott.  

— Ugyan mit csinál most a kis Karcsi? — kérdezte a nagy-
asszony egyik-másik  cselédjétől.  

A legjobb feleletet mindig  az öreg dajka tudta  adni:  
— Éppen  most  öltözködik  az  úrfi  lelkem,  odabent  a  nagy 

városban,  oszt előhúzza könyvét a párna  alól, merthogy  oda  
szokta volt tenni, itthon is... Azt hiszi, hogy éjszaka az álom 
tündérei behordják  a fejébe azt a teméntelen  tudományt...  

Délben ugyancsak felsóhajtott  a  nagyasszony:  
— Ugyan  hol lehet  most  az én Karcsi  fiam?  
Erre  már  a szakácsnő  tudott  a legjobban  megfelelni:  
— Biztosan a kanalával dobol a tányéron, hogy adják már 

azt  az ételt,  mint ahogy itthon  szokta volt  régen...  
A nagyasszony keskeny, finom arca ilyenkor elenyhült. Le-

hunyta  szép,  hosszú,  barna  pilláit  és  maga  elé  képzelte  az  
egyetlen, jó,  nagy,  szőke fiút.  Ilyenkor  csak úgy,  félig  öntu-
datlanul  suttogta  magának:  

— Anyja fia!  



Este, ha aludni tért, az imazsámoly előtt ismét csak felsó-
hajtott a legszentebb  istenanyához:  

— Vajon most mit  csinál  az  én drága Karcsi  fiam? 
Ilyenkor  azonban  csak  a  szelíd,  csillagos  este  felel  be  az  

ablakon,  valami  bolondos,  kósza  szellő  hangján,  amitől  a  
nagyasszony  anyailag  szerelmes lett  ebbe  a szép, nagy,  ka-
masz fiúba, aki tizenkilenc esztendejének minden anyás  áb-
rándját  szintén  hazaküldte  az ősi udvarház  ablakai  mögé...  

Tegezte az édesanyját, aki özvegységét oly örömmel áldoz-
ta fel  az ő fiúi  szeretetéért.  

„Kedves  egy  drága, jó,  szép  anyucim!" —  szokta volt  írni  
levelében.  „Ha  tudnád,  mennyire  szeretnélek  már  látni!"  
„...Oh,  az  a vakáció,  de  lassan  közeledik!"  ...A  végén  pedig:  
„Sok,  sok,  számtalan  puszit  küld  neked,  te  drága, jó,  szép  
asszony,  a te  anyja fia...  Karcsid..."  

Ha  ezeket  a  leveleket  olvasta  a  nagyasszony,  barna  sze-
mében  ott  volt  az  önmagától  megtagadott  boldogság,  amit  
napról napra feláldozott a fiáért, aki ő volt, mert őbelőle  in-
dult  és az ő keze vezeti,  még ma is...  

Késő éjszakába nyúlt sokszor a levélírás, melyben magázta 
a fiát. Olyan jólesett neki  ez a különösség. Mikor így kezdte: 
„Kedves  egy  édes  fiacskám,  anyja  fia,  Karcsim".  Ez  volt  a  
megszólítás.  Utána  a szöveg  így:  „Engedje  meg,  hogy  tanu-
lásra  szánt  idejét  elrabolom,  de  azt  hiszem,  kedves  Karcsi-
kám,  hogy  viszont  maga  örömmel foga  elszakítani  idejéből  
azt  a  cseppecskét,  amíg  ezt  az  anyai  levelet  elolvassa..."  A  
vége  felé mindig  ott volt: „Nincs  valamire  szüksége,  kedves  
lelkecském? Csak íija meg, drága anyja fia és anyuci azonnal 
küldi  magának...  Például  egy kis friss barackot...  Kajszint...  
Olyan  szépen  megtermett  az  éven...  Jó  lesz?.."  A  befejezés  
rendesen  ez volt:  „Csókolja,  öleli,  csókolja  anyja fiát,  anyja,  
az  egyetlen..."  

Karcsi  rendesen  nem  hagyta  válasz  nélkül  az  ilyesmit.  
Nem csoda hát, ha hét-nyolc  év alatt a levelek egész garma-



dája gyúlt egybe a nagyasszony  íróasztala legtitkosabb  fiók-
jában,  ahol  egy  régi,  menyasszonyi  szép  szerelem  emlékeit  
őrző dohos ládika mellett halmozta össze, hogy egyszer majd 
betemeti  vele  azt a másikat...  

*  *  *  

A két szürke az állomási épület előtt türelmetlenül  kapar-
ta a kavicsot. A kocsis mérgesen szólott rájuk olykor-olykor.  
A júniusi  égen felhőbárányok legelésztek,  a közeli  füzesben  
meg szájas madarak  szórakoztak.  

A falusi kis állomás peronján idegesen járt fel-alá a nagy-
asszony. Nem hallotta a madarak szájaskodását. Sudár alak-
ja,  keskeny,  fehér  arca  tiszteletet  parancsoló  volt.  A  falusi  
legények  és lányok a gesztenyefák  alatt  ficánkoltak.  Várták 
a vonatot.  Csak azt. Embereket rajta, akiket megnéznek. Ez 
a szórakozásuk vasárnap  délután.  Idegen  embereket látni.  

A nagyasszony maga elé nézett.  Lenge  ruhája karcsú ter-
metét még mindig sejtelmesen vonta körül, hogy megrajzolja 
a legszebb  vonalakat.  

Az állomásfőnök a hivatali  ablak üvegén át nézte az özve-
gyet. Szeme beitta a hajladozó alakot.  Csettintve szólt hátra 
a  hivatalnoknak:  

— A nagyasszony  a fiát váija. 
A hivatalnok  egy cigarettára  gyújtott.  
—  Igen, a fiát...  Bolondulásig  szereti  azt a kamaszt.  
Az  állomásfőnökből  a jóérzés  beszélt:  
— Nem  is  csoda! Nincs  senkije,  csak az  a fiú... 
A nagyasszony  ajka körül  apró mosolyok születgettek.  Bi-

zonyára  maga  elé  képzelte  Karcsit...,  ahogy  megérkezik,  a  
nyakába  ugrik,  megcsókolja  egyszer,  százszor,  számtalan-
szor... 

Berohant  a vonat.  Katonásan  álltak  sorfalat  a  kocsik.  A  
nagyasszony  pillanatok  alatt  futtatta végig  tekintetét  a so-



ron.  Az  egyik  kocsi  ajtajában  megjelent  Karcsi.  A  nagy-
asszonyt  elöntötte  a boldogság. 

A magas, izmos, kemény vállú fiú, kockás nyári  ruhában,  
apacsgalléros  ingben, hajadonfőn, ugrott ki anyja elé. Ekkor 
már  az inas a háta mögött volt  és leemelte  a  poggyászát.  

A  két  szív  viszontlátása  egy  hangtalan  ölelkezés  volt.  A  
nagyasszony  szólalt  meg  előbb:  

— Drága Karcsikám,  csakhogy  megjött!  
— Szervusz kicsi  anyám! Csókolom, csókolom, csókolom a 

kezed... 
Magához emelte a törékeny asszonyt, mint a földről emelt 

pelyhet. Majd megindult  a kijárat felé és a kocsiba segítette.  
— Hoztam  neked  valamit...  
— Ugyan  mit hozott,  édesem?  
Karcsi  a belső  zsebébe nyúlt  és  kivette:  
— Ezt,  édes  mama!  
— Már  kiadták?  
— Azonnal  megkaptuk.  
Az  érettségi  bizonyítvány  volt.  
Karcsi  frissen  nézett  szét  a  faluban.  A  kocsi  poruszálya  

nehezen  szállt  utánuk.  A  kutyák  versenyre  keltek  néha  a  
szürkékkel,  míg  a nagyudvaron,  a  tornác  előtt  a  komondor  
vinnyogott és kétlábra állva, a Karcsi nyakába merészkedett. 

A nagytornácon  ekkorra már ott volt  az uzsonna. A  nagy-
asszony  még külön  is elébe  rakott  minden jót. 

— Egyék  egy kis  mézet,  anyja fia! 
—  Köszönöm,  kisanyám,  majd  előbb  egy  kis  sajtot  fogok,  

...abból  a héját Bundásnak  adhatom.  
A komondorra nézett. A nagyasszony gyönyörködése  min-

den boldogsággal  felért.  
Amíg  Karcsi jóízűen  falatozott,  ömlött  belőle  a  szó.  Kar-

csiból is. A kérdések és feleletek halmaza. Karonfogva járták 
be  később  a nagy,  ósdi  kertet,  ahol  ismerős  virágok  karcsú  
teste  himbálózott  a fiú  előtt.  



Megnézték  a gazdasági  udvart,  meg a méhest, meg  az is-
tállót, ahol Karcsi kedvenc derese nyerített a gazdája láttán. 

De  amikor  eljött  az  este,  amikor  a  csillagok  kiragyogtak  
az ég ablakain,  a Karcsi  gyermekarca  lekomolyodott.  

Ember lett.  
Szemében  valami  idegen tekintet jelent  meg.  A nagy  tor-

nácon ülve nekifeledkezőn bámult ki olykor-olykor  a júniusi 
sejtelmes estébe. Mintha várna valakit. Mintha őt várná va-
laki. 

Kezében megremegett a vizespohár,  ahogy forrósodó ajká-
hoz  emelte.  

A nagyasszony  is megreszketett  belül.  Ott  ült  vele  szem-
ben  a  lámpa  fénye  alatt  az  asztalnál  és  belekémlelt  a  fiú  
szemébe. 

Hideget érzett, ahogy nézte. És szeretett volna felkiáltani: 
— Ne, ne!..  Ne vegyétek  el  tőlem!..  
Hirtelen  visszaemlékezett  az  eddigi  estékre,  amikor  ima-

zsámolyán  térdelve  kérdezte  a legszentebb  istenanyját:  
— Vajon mit csinál  most  az  én Karcsi  fiam? 
És  mintha  most  is  a  tornácra  lengő  esti  szellő  szájából  

hallaná a titokzatos  feleletet...  
Karcsi nem vette észre, hogy szemébe kikönyökölt  a szíve. 

Valakit várón... 
Nagyokat  hallgatva bámult ki  a sötét park fái közé, majd 

felugorva,  szenvedő  szemmel  fordult a  nagyasszonyhoz...  
— Mama! Fáradt vagyok, nagyon fáradt  vagyok...  
A nagyasszony  szomorúan  ölelte meg a nagy fiút. 
—  Menjen  a  szobájába,  Karcsi  fiam  és  feküdjék  le...  Azt  

hiszem, jól  fog  esni  a  pihenés  itthon,  a  gyermeki  emlékek  
között,  a  régi  ágyban,  az  illatos  levegőjú  szobában...  No,  
ugye-e?.. 

Karcsi  sápadt volt  és  a szeme belül  égett.  
— Úgy lesz, mama!..  Úgy lesz... Jó éjszakát...  Csókolom a 

kezedet... 



Elszórt néhány  csókot  az arcán, azzal bezárta maga  után  
az  ajtót.  

A nagyasszony beharapta az ajkát. Jólesett néki, hogy fáj. 
Ösztönös  sejtés bújkált  a szíve körül. Valami veszély  érzete  
kongatta meg lelkében a harangokat. Mintha ma este elvesz-
tett volna valamit...  

A  szobájába ment  és  az imazsámolyra  rogyott.  
Önkínzásos  özvegységének  ez  volt  az  enyhülő  helye.  Te-

nyerébe fogta arcát és visszaidézte  maga elé Karcsit. A fiát. 
Nem azt, aki délután oly gyermeki örömmel jött meg, hanem 
azt,  aki  az imént  elbúcsúzott  és  elment  tőle...  

Itt  alszik a szomszéd  szobában.  
— Jaj  Istenem! — szakadt fel  egy sóhajban  a sebe. 
— Egy idegen alszik ott... Az aki bement, már nem volt az 

én Karcsim...  Másé volt...  
Kezét  tördelve járta  körül  a  hálószobát,  majd  felnyitotta  

az  íróasztal  titkos  fiókját. Azt,  ahol  a  Karcsi  anyás  leveleit  
őrizgette. 

Nagy halmaz volt. Nyolc  esztendő  minden gyermeki  szép-
sége. Alatta az eltemetett dohos ládika; az, amelyik egy régi, 
menyasszonyi  szép  szerelem  emlékeit  őrizgette.  A  nagy-
asszony felnyitotta. Még egyszer végigtapogatott minden bo-
hó kicsiséget. Nem is érezte, hogy már könnyei  folydogálnak 
rá,  a régi  emlékekre.  

Ismételt búcsúzás volt ez ettől és mindentől, ami a szívnek jó... 
Éjfélt kongott  az ebédlő  nagy ingaórája, mikor végre elha-

tározta  magát.  
Óvatos léptekkel  osont Karcsi  szobájáig. Megnyomta a ki-

lincset. Az  ajtó nesztelenül  nyílt  ki.  A nagyasszony  kezében  
pislogó  gyertyát  a gyermeki  emlékek ártatlan  szellemei  ud-
varolták körül. Belső viaskodással  és remegéssel lépett min-
dig  előbbre  és előbbre. Egészen  az ágyig..  

Karcsi  mélyen  aludt.  Szőke  fürtjei  a  homlokára  estek.  
Mély  lélegzése  férfias  volt.  Sima,  kemény  arca  a  párnához  



tapadt és mellette, a fehér selymen, ott feküdt egy fénykép... 
A  szája még  akkor  is  csókolta...  

A nagyasszony  egészen közelhajolt.  Megnézte. Egy leányt 
ábrázolt  a kép.  Egy valakit,  aki  elvette  tőle  a fiát... 

A nyitott  ablakon bebámultak  a csillagok. A  nagyasszony  
elszégyellte  magát  ennyi  ezer égi  szem  előtt.  

Megfordult és egy nagyon a szívéről szakadt nehéz sóhajjal 
örökre elbúcsúzott a gyermekszobától...,  ahol néki nincs töb-
bé már kit  keresnie...  

(Furcsa  emberek)  



Lámpagyújtásig 

A  magasfedelű  kis  házba  hamarosan  vastag  sötétség  ke-
rekedett  s  csak  apró  ablakain  világított  be  a  havas  falu,  
amely  olyan volt, mint a tejfölbe mártott  rozskenyér.  

Öreg István gazda éppen most jött haza. Nagy komótosan 
pipára  gyújtott  s  azzal  lepihent.  Ez  a  pihenés  kijárt  neki.  
Ebben senki fia se merte megzavarni öreg István bácsit. Öreg 
István bá' pihen most,  csöndnek  kell  lenni. Volt is.  Csak kí-
vülről hallott be a tovasietők sarka ropogása, ahogy elugrot-
tak  a ház  előtt  a fagyos  alkonyatban.  

A gömbölyű  öregasszony  leterítette  a gyúródeszkán  nyúj-
tott fehér tésztát, azzal a tűzhely mellé húzódott, amely vas-
ból  volt  a lábáig  és  a városban vették.  Kezét  alátámasztva,  
hosszan hallgatott.  De hogy mégis szóljon valamit, hát meg-
jegyezte: 

— Hallotta kend, hogy a sűrű vérű Báti fiú lemondott Hur-
nyi  Rózsiról,  mer  hogy  rágyütt,  hogy  a jány  a másik  legint  
szereti? 

A pipa nagyot világolt  a  szurok-sötétben.  
—  Hm!  Hát  rágyütt...  Rágyütt,  mint  a  zecceri  fiúk,  akik  

ketten  szintúgy  egy jányt  szerettek...  
Az  udvaron  kurtaszarvú jámbor  tehenek  itták  a  zöldbelű  

vályú kristály vizét. A béres szorgalmasan húzta a nyikorgó 
kútágas  ostorát.  István gazda elégedetten nézte. Szép jószá-
gok.  Szőrük fehérebb  a most  esett hónál,  hátuk,  akár  a va-
kart halé.  

Az öregasszony  ismét  megszólalt:  
— Bizony  rágyütt...  
—  Ahhát,  mint  a  zecceri  fiúk...  Ketten  vótak,  az  egyiket  

úgy  hítták,  hogy  hájfejű,  a  másikat  megintelen  úgy,  hogy  
kűfejű... Oszt egy jányt szerettek vót mind a ketten... A jány — 
úgy láccott — egyformán  szívelte  mind  a kettőt...  



Most  az ökrök jöttek  az itatóra. Nyálas  szájuk lassú tem-
póban  rágta  a  felkérödzött  szénát,  vasalt  szarvuk  össze-
összekoccant,  ahogy mentek.  

—  Oszt mi vót velük? — szólalt meg egy hang a sarokból. 
— Mék  a? — fülelt fel  öreg  István  gazda.  

Az öregasszony  nagyot  ásított:  
— ÁáhL  Balázs,  a  szomszédból...  
—  Én vagyok  Esván bátyám,  kend  előtt gyüttem bé.  
—  ...Hát  a  történt,  hogy  a  kűfejű  tökéletlen  egy  portéka  

vót,  oszt magának  szerette vóna  a jányt... 
Vékonylábú malacok iramlottak végig az úton. Éktelen vi-

sításuk felverte  a falut.  Egy  pár  nekiszaladt  a  kiskapunak,  
mint  a kerge  kos.  Nagyot  vágódott  az  ajtó,  a  malacok  meg  
tovalódultak  a moslékosvályú  felé,  amely  mellett  csípős  os-
torral  állott Estók,  a béresfiú. 

— ...Aszonta hát a hájfejűnek, hogy aszonta, te hájíejű, mi 
nem tuggyuk, kit szeret jobban a za jány. Téged-é,  engem-é...  
Hát  csinájjunk próbát véle.  Te is veszel  neki  ajándékot,  én is 
veszek...  Te veszel  egy pár topánkát,  én meg egy  szoknyát...  

Nyílt  az ajtó és Estók bújt be rajta nagy sietve,  nyomában 
egy  lomposszőrű  kutya,  melynek  farkát  odacsípte  a  gőztől  
ázott  ajtó. Nagyot vakkantott  az eb, azzal  a tűzhely  alá ku-
porodott, hol a macskával békességben megfért. Estók pedig 
jelentette: 

— Rendben  a jószág! 
Senki  sem  szólott  rá  semmit.  Csend  ült  a  kis  szobára  s  

csak Estók fázós lábának kopogása hallatszott.  Végre ismét 
megszólalt  az  öreg:  

— Úgy is vót. Egyik topánkát vett, a másik meg szoknyát. 
Aszondi  a küfejü a hájfejűnek, hogy te, ha most odaattuk az 
ajándékot,  majd vasárnap  megnézzük,  melyikünkét  becsüli  
meg jobban  templomba  menet. A tiéd-é,  vagy a zenyém-é...  

A  béres  felmelegedett.  Előhúzta  az  almáriom  alól  a  do-
hányvágót; valahonnan  egy tekercs  dohányt  szedett  elő,  az-



zal  az  egyik  ablak  elé  telepedett  a  hosszú  ládára  és  gyors  
tempóban vágni  kezdett.  

István  gazda meg kérdés  nélkül  folytatta:  
—  ...Hát  úgy  is  vót.  Gyűtt  a  vasárnap,  lestek  a  fijuk.  A  

jány ment a templomba. Lábán a zúj topánka, derekán a zúj 
szoknya, egyik szebb, mint a másik... Mondi is a kűfejű, hogy 
aszondi, ugyi, szép e za jány? A hájfejű aszondi, hogy —  a...  
De, látod — tökéletlenkedett  a kűfejű —  a te  ajándékoddal  
bokáig  mászik  a porba.  Egy  cseppet  se  kíméli;  oszt  nézd,  a  
zenyimet  hogy fogja, hogy  emeli,  hogy vigyáz  rá,  no?..  

Sötét  alak ropogott  a kis  ablak alá  és beszólt  rajta:  
—  Itthun van Esván  szomszéd?  
A béres  felel:  
—  Itthun.  
—  Micsinál?  
A béres  felelt:  
— Pihen  a!  
— Nem gyűnne  át  egy kis  durákho  cimborának?  
A béres  felelt:  
— Nem  a!  
A  fekete  alak  megfordult  és  elropogott,  mint  egy  éjfélkor  

járó,  álmokat riasztó  kísértet.  
István bácsi  meg folytatta:  
— ...A hájfejű igen-igen elszomorodott. Igazán! Éppen úgy 

van, ahogy a kűfejű mongya.  Oda se néz a jány, csak mászik 
bele,  ahol legnagyobb  a por... 

A kutya elaludt  a meleg tűzhely  alatt.  Horkolása felverte  
a  csendet.  Estók  odaugrott  és  kizavarta.  Az  állat  ijedten  
szökkent ki az ajtón s kint, mikor megcsapta a fagyos hideg, 
dühös ugatással  rohant  a kertek felé.  

— ...De eccer csak odaértek a templomho. Ajány megállott. 
Felrakta  a lábát  a kűgarádicsra,  azzal  fogta a szoknyát, fo-
nákával a kezére csavarta, oszt szépen, de szépen, takarosan, 
gondosan,  fényesre  dörgülte  a  topánkát...  A  szoknyával,  a  



kűfejű ajándékával! A hájfejű odamutatott, hogy aszondi: ni 
csak! A kűfejű erre a tarkójáho kapott és elkezdett óbégatni... 

Balázs a sarokban  felhahotázott.  
— Értem má,  Esván bá',  értem!  
— Én is értem — mosolyodott  el a gömbölyű  öregasszony.  

—  Szóval  a kűfejű  is  rágyütt,  hogy  rosszul  számétott  a  za-
jándékkal... 

Öreg  István  gazda helybenhagyólag  intett:  
— A!  
Az asszony felállott. A tűzhely szélén duruzsoló fazék vizet 

a középre tolta. A tésztáról leemelte a tulipános gyolcskendöt 
és maga  elé  tűzdelte,  István gazda pedig kiadta  a jelszót: 

— Estók, gyújcs  lámpát!  
A  béres  fürgén  ugrott  a középen  függő  bádogernyős  lám-

pához, megigazította,  de mégis bosszankodva  mormogott:  
— Üres! Tőteni kén bele fotogénét! — Előhúzta  az üveget, 

megtöltötte,  meggyújtotta  s mire  a felpislanó  lámpaláng fé-
nye végigsurrant  a párás, füstös levegőn,  az öreg,  gömbölyű  
asszony már szaporán aprózta a laskát, a tűzhelyen meg ví-
gan  danolászott  a  haluskavíz.  

De ekkor valahonnan  messziről,  fürgén kongó  harangocs-
ka  éles  szavát  hozta  elő  a  szél.  Öreg  István  gazda  letette  a  
pipát, felállott, az ágynak fordult és a fehér falon ott látszott 
az árnyék, bütykös kezének jámbor  keresztvetése...  

(Furcsa  emberek)  



SÁFÁRY LÁSZLÓ 

Munkácson  született  1910-ben.  Édesapja kataszteri  mér-
nök,  de  az  első  világháborút  követő  államfordulatkor  nem  
tett le hivatali esküt, állásából felmentették, és alkalmi mun-
kából  tengette  életét.  A  leendő  költő  gyermekként  apja  tár-
saságában bejárta  a hegyvidéket,  megismerte  az itt  élő  nép 
nyomorát.  Sátoraljaújhelyen  érettségizett,  majd  1928-tól  a  
budapesti egyetem bölcsészkarán szerzett magyar-latin sza-
kos tanári diplomát. Első irodalmi próbálkozásai  gimnazista  
korában látnak nyomdafestéket. Nyári vakációit szülőföldjén 
töltötte, részt vett a Balogh Edgár vezette  Sarló-kirándulá-
sokon,  amelyek  során  szociális  felméréseket  végeztek.  Be-
kapcsolódott  a Fábry  Zoltán  által  kiadott  Az  Út  c.  folyóirat 
szerkesztésébe,  dolgozott  A  Mi  Lapunknak,  a  Független  
Szemlének  és  szerkesztette  a  rövid  életű  Kórus  c.  lapot.  A  
30-as évek első felében megjelent verses-gyűjteményeire fel-
figyeltek  Illyés  Gyula,  Féja  Géza,  Radnóti  Miklós,  Méliusz  
József,  Fábry  Zoltán.  Társadalmi  hangvételű,  éles  szociális  
tartalmú, jelentős művészeti  értékű műveit a két világhábo-
rú közti  líra legnagyobb teljesítményei  közt tartják számon.  
Sáfáry László  népszerűségére jellemző, hogy verseit  a Sarló 
és a Vörös Barátság rendezvényein  szavalták, egyeseket kó-
rusra dolgozták fel és szavaló- illetve mozgókórus keretében 
propagálták. 

1941-ben  a budapesti  egyetem magyar-latin  szakos  hall-
gatója,  itt  fogalmazza  meg  figyelemre  méltó  tanulmányát  
Nyugal^európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészet-
ben  (1920—1938)  címmel,  melyet  doktori  disszertációvá  
akart fejleszteni, de a második világháború  megakadályozta.  

Sándor László és Balla László vidékünk festőművészei Fe-
dor Manajlo, Kontratovics  Ernő vásznainak vetületét  látják  
verseiben.  »...Sáfáry  is — írja Balla  László —, valahogy "tu-
datosan naivul", a meseszerűség, a babonák, a nem meggyő-



zödésre,  csak valami  páni  félelemre  alapuló  teizmus  világa  
felöl közelíti  meg a verhovinaiak  égető  létproblémáit.«  

A második világháború idején behívták katonai  szolgálat-
ra,  a  keleti  frontra  kerül,  ahol  1943-ban  33  éves  korában  
meghalt. 

Művei:  Lendület. — Munkács,  1931.; Verhovina. — Mun-
kács,  1935.; Korforduló: Összegyűjtött versei (Sándor  László  
szerkesztésében  és  bevezető  tanulmányával.  —  Budapest,  
1969.; Hat verse jelent meg Jurij Skrobinec ukrán fordításá-
ban a Zabuta zemlja című gyűjteményben. — Uzshorod: Kár-
páti  Kiadó,  1982.  —  220—221.  o.; A  költő  kéziratban  fenn-
maradt verseit nővérei: Sáfáry Mária és Ilona juttatták el az 
összeállítókhoz. 

Irodalom:  Ismertetések a Lendület c. kötetről: Illyés Gyu-
la // Nyugat.  —  1932. —  1. sz. —  50—51.  o.;  Győry Dezső  //  
Magyar írás. — 1931. — 2. sz.; Vozári Dezső//Prágai Magyar 
Hírlap. —  1931. augusztus  30.; Ismertetések  a Verhovina  c.  
kötetről:  Radnóti  Miklós  //  Nyugat.  —  1935.  —  II.  köt.  —  
134. o.; Fábry Zoltán.  Lírikusok  Szlovenszkón // Korunk.  —  
1935.  —  707—708.  o.;  Szignó  nélkül.  Igazmondó.  —  Mun-
kács—Beregszász,  1935.  I.  12.; A  hét.  —  Munkács,  1935.  I.  
19.; Nas  Karpatoruszkij  Golosz.  — Ungvár,  1935.  I.;  Győry  
Dezső // Magyar Újság. —  1935.  I. 23; Tamás  Mihály //  Ma-
gyar Újság. —  1935. I. 25.; Kováts Miklós // Kárpáti  Magyar  
Hírlap.  —  Sz.  I. //  Kárpáti  Híradó.  —  1935.  febr.  10.;  Zapf  
László // Prágai Magyar Hírlap. —  1935. febr.  15.; Féja  Géza. // 
Magyar írás. —  1935. II.; V. E. M. // Filléres Újság. — Nagy-
szőlős,  1935. V.; Jakab  Antal //  Tiszántúli  Figyelő.  —  1935.  
máj.; Demjén  Ferenc //  Kárpátalja.  —  Ungvár—Beregszász,  
1935. jún.  3.; Takács  Gyula // Kortárs. —  1965. — VII. köt. — 
1152. ; Sándor László // Naptár. — Uzshorod, 1958.; Görömbei 
András //  Irodalmi  Szemle.  —  1968. —  9.;  Ismert,  a Korfor-
dulóról: Balla László // Kárpáti  Igaz Szó. — 1969. nov.; Botka 
Ferenc //  Népszabadság.  1970.  ápr.  10.;  Görömbei  András //  



Alföld.  —  1970.;  Ilia  Mihály  II Irodalomtörténeti  Közlemé-
nyek. —  1971. — 2.; Balla László. Nincstelenek gondjait vál-
lalva. 70 éve született Sáfáry László // Kárpáti Igaz Szó. 1980. 
nov.  23.;  Balogh  Edgár.  Hét  próba.  —  Budapest:  Szépiro-
dalmi Kiadó,  1982.; Rejtett ösvény. // Csehszlovákiai  magyar  
költők 1918—1954. — Pozsony: Madách Kiadó, 1982.; Dupka 
György. Elfelejtett Sáfáry László versek // Kárpáti  Igaz Szó. 
1982.  április  18.;  Dupka  György.  Sáfáry  László  indulása  //  
Kárpáti  Igaz Szó.  1983. február 26.; Dupka  György.  „Móricz  
Zsigmond  is szerette..." Sáfáry Lászlóról  egy levél kapcsán // 
Kárpáti  Igaz Szó.  1983. szeptember  30.; Dupka  György,  Po-
povics Béla. Ujabb adalékok Sáfáry Lászlóról // Kárpáti  Igaz  
Szó.  1984. március 23.; M. Takács Lajos. „Két elsötétítés közt 
résnyi  ragyogás..."  Sáfáry  László  emlékezete //Napjaink.  —  
24.  évf. —  1985. —  11. sz.; Váradi-Sternberg  János,  Dupka  
György. Sáfáry László születésének 75. évfordulójára. A költő 
ismeretlen versfordításai // Kárpáti Igaz Szó.  1985. december 
28.;  Logojda  Eszter.  Sáfáry  László  emlékére //  Kárpáti  Igaz  
Szó.  1991. július  31.;  

Szépirodalom:  Balla Gyula.  In memóriám  Sáfáry  László  
(vers) //  Képes  Ifjúság. —  1973.  február 24.; Habán  Mihály.  
Üzenetváltás.  — Budapest:  Szépirodalmi  Kiadó,  1980.  



Hé, hegyoldalak 

Kis pásztorfiúk  ülnek tarisznyám  körül.  
Hé,  hegyoldalak!  
Én  talán még harcban  égek el,  
de az ő gyermekeik  boldog és  szabad  világra  születnek.  
A  nap piros,  meleg  virág,  
nyugodt  vagyok,  
feléje  fordítom  arcomat.  

(Lendület) 



Látófa 

Magas  látófa áll  a  földeken,  
a  csősz  itt őrködik,  ha van mire,  
most fehér  körös-körül  az egész  láthatár,  
esik  a hó, 
lépéseimnek  sincsen  már  nyomuk.  
A  hó alatt  most pihen  a  föld,  
a  meleg földben  nő a  csíra...  
A  világ már régtől  régen teremti  önmagát,  
forró  szelek suhantak  át a  tengeren,  
teremtő porszemek  hulltak alá 
itt a  földeken 
s amott  a dombok  szikláira,  
mégis  hiába  lesz az  aratás,  
kevés  embernek  lesz  kenyere,  
hiába  lesz a  szüret,  
kevés embernek  lesz bora.  
A  teremtés  munkája  elakadt,  
nem elég  lesni a napot,  esőt,  
az  időjósok  jelentéseit,  
a szelek  szárnyán  sem jön  teremtő, finom  homok.  
De porszem  vagyok,  
porszem  vagy te is, 
és  mindannyi  ember,  ki jobbat  akar,  
nem hiába hulltunk  az életbe  a határtalan  időből,  
a  teremtés  munkája folytatásra  vár,  
az  idő parancsát  nekünk  kell  teljesíteni!  
Akár  lágy homok  leszünk,  
akár  viharként fogunk  a földre  lezuhanni,  
derékba  fognak  törni a korhadt  fák  
és  a korhadt  emberek!  

(Magyar  írás)  



Verhovina 

Vaszil gazda, a  Verhovinán,  
egy félhold  földje  is  van talán, 
kukoricát  vetett belé,  
és  ha  istenke  is úgy akarja,  
puliszka  télre  bőven lesz az  asztalán.  
Az  istenkének  segíteni  kell,  
mert  néha  bántanak  a  hegyek.  
Az  erdőszéli  kalyibában  kint lármáz  éjszkankint  
Vaszil és a három nagyobbik  gyerek.  
О furcsa,  szörnyű  éjszaka!  
A  kukoricán  átgázolt  egy  vaddisznósereg.  

(Verhovina) 



Rejtett  ösvény 

A fű gyengén  kifelé  csapzott,  
rejtett  ösvény  húzódik  itt.  
Szomjas  őzek  vonulnak rajta  reggelenkint,  
minden kis zajra  felfigyelnek,  
lábuk futásra  készen  remeg.  
Csendben hintázzatok, fák  koronái,  
csendesedj,  zúgó patak!  
Űzött ember szalad  most erre! 
Űzött ember  bújik meg köztetek!  
Védd meg őt,  szilaj  vihar,  
villám, most arra  támadj,  
ahol  az estben felvillan  a szurony!  
Tápláljátok  őt,  vad  gyümölcsfák,  
az  igazság köztetek  bujdosik!  

(Verhovina) 



Bimbó kinyílik  

Bimbó  kinyílik,  
virág  lehullik,  
és  egyre  súlyosabb  az  életünk.  
Gyárak  leállnak,  
földek  kiégnek,  
nem terem  itt már csicsóka  se.  
Lapos  tarisznyád  hátadra  véve,  
indulhatsz,  ember,  a szemed  után.  
Határok  húzódnak,  
sorompók  csapódnak,  
jöjj  vissza,  ember, gyenge  vagy egyedül! 
Várunk rád,  várunk,  
dülőutaknál, 
völgykatlanokban, 
erdőknek  mélyén  
és sokan,  sokan,  sokan  vagyunk!  
Vágjál  magadnak görcsös  dorongot,  
faragj  magadnak furulyát,  kürtöt  
és fújjál  sikoltó  harci  éneket!  

(Verhovina) 



Ne felejtsd el  hegyeinket 

Mundérba  bújtatott  kedves  pajtásom,  
a  regula és  a gyűlölet  ostoba szavai  közt  
ne felejtsd  el  hegyeinket,  
és jussanak  eszedbe  a hegyek  emberei.  
A  nyári  utak  porát  
énrólam  is lefújták  már a hideg  szelek,  
egyre  növekednek  vágyaim,  
egyre  erősödnek  gondolataim,  
és  barátaim  vágyai  is egyre  növekednek.  
Kis  kunyhóikban  szalmakazlak  tövén  
emberibb  életről gondolkodnak  szótlanul.  
Csak néha találkozunk  egymással  
a  száraz  fűcsomókon,  
a  hideg csillagok jötte  előtt,  
és  a legtöbb, amit  most egymásnak  mondhatunk:  
ősz van már a Szinyák és Borló-Gyil  öreg tölgyei közt. 

(Verhovina) 



SIMON MENYHÉRT 

Bátyúban született 1897-ben parasztcsaládban. A munká-
csi  gimnázium  elvégzése  után  Pesten jogot  tanult,  azután  
újságíró  lett. Előbb Kassán  dolgozott, majd Ungváron,  mint  
a Kárpáti Híradó főszerkesztője. 1932-ben Munkácson  Dar-
kó  Istvánnal  együtt  megindította  a Magyar  írás  c.  szépiro-
dalmi  folyóiratot.  A kiadványon  keresztül  baráti  kapcsolat-
ban  állt Móricz Zsigmonddal,  Kosztolányi  Dezsővel,  a vidék 
költői közül pedig Sáfáry Lászlóval. A két világháború között 
hat verseskötete jelent meg. Verseivel gyakran szerepelt an-
tológiákban  és  almanachokban.  1921  és  1937 között  megje-
lent lírai költeményeit Fábry Zoltán a „szociális  újjászületés  
hirdetőjeként" tartotta számon. Lírájában hosszú ideig a koz-
mikus  szabad  vers  uralkodott,  későbbi  költészetét  szociális  
felelősség jellemzi.  Felelősséget  érez  a  síkvidéki  magyarok  
és az éhező verhovinai  dolgozók iránt. Lírája provinciális jel-
legű, s ellentmondásos  eszmeiségű.  1938 után az irredenták 
táborában találjuk. Költői hagyatéka híven tükrözi a húszas 
évek átmeneti időszakának tévútjait  és hamis  alternatíváit.  
1944 után Budapesten telepedik le, nyugdíjba vonulásáig pe-
dagógusként tevékenykedik,  1952-ben halt meg. 

Művei:  Hitetlenek  testvérisége  —  Kassa:  Pallas,  1921.;  
Emberhez-szent utunk. — Munkács,  1922.; Szívet, csak szí-
vet! — Munkács,  1924.; Életünk lényege. — Munkács,  1927.;  
Kisebbségi ének. — Munkács,  1937.; Testvéreknek üzenem. — 
Munkács,  1937.  

Irodalom: Komlós Aladár. Szlovenszkói költők. — Génius, 
1924.;  Fábry  Zoltán.  Életünk  lényege  (Simon  Menyhért  új  
verseskötete) //  A  Reggel.  1927. július  3. —  151.  szám;  Na-
rancsik Imre. Simon Menyhért versei // Magyar írás. —  1937. — 
658—659.  o.;  Bellyei  László.  Simon  Menyhért  versei  //  Ma-
gyar Minerva. — 1938. február  15. — 15—16. o.; Ják Sándor. 
Testvéreimnek üzenem // Tátra. —  1937. — 9. sz. — 322. o.; 



Fábry Zoltán.  Kúria, kvartét,  kultúra. Adalékok  a csehszlo-
vákiai magyar kultúra  első fejezetéhez  1918—1938. — Bra-
tislava,  1964.; S. Benedek András. Magyar irodalom Kárpá-
tontúlon a két világháború között // A Kárpáti  Kalendárium  
Irodalmi  Melléklete  1971. — Uzshorod,  1970.; Csanda  Sán-
dor.  Első  nemzedék.  — Bratislava:  Madách  Kiadó,  1982.  — 
139.  o.  



Kisebbségi ének 

Nem  irányíthatjuk a saját  sorsunkat,  
Mi  kisebbség  vagyunk — kicsiny  idegen nép, 
Fa,  melynek a lombja  még egyre  csak  sárgul,  
Melyet  minden  vihar bősz-mostohán  megtép.  

De  mélyen  és széjjel  nőtt  be a  gyökerünk  
Verejtékünk-  s  vérünk-ázott  őstalajban  
És  ez a gyökérzet  szív dúsabb  nedveket  
Most,  hogy mifelettünk  örökös  vihar van.  

Ha  sárgulnak  is a régen  üdébb lombok 
S  a  vihar letördes gallyat  és  levelet,  
Kik  megmaradtunk  s kik aztán  megmaradnak,  
Már  látjuk,  hogy élni miként  kell  és  lehet.  

Aki  megmaradt  és mélységesen  magyar,  
Nem züllött frázishős,  önzőén  úrhatnám,  
Munkára  immár kész,  hogy  összefogással  
Vállvetve  dolgozzék  mindannyiunk  hasznán.  

(Bizony,  nem is kár sok,  igen sok  levélért,  
Amely  a fánkról  oly könnyedén  leválott  
S  sziszegi felénk  a sok  gyülölködővel  
Az  önmagukra  visszaszálló  átkot.)  

Nem  irányíthatjuk a saját  sorsunkat,  
Az  életjogokért  nekünk küzdenünk  kell  — 
De  ki fojthatná  el egybeforrt  népünket,  
Hogyha  leszámolunk  valahány  bűnünkkel?  



Fa  vagyunk, amelynek  lombja egyre  sárgul,  
Melyet  féreg  is rág és  vihar  is tépdes  —  
De  már megpezsdítik  áldott  életcsírák  
S  testvéri akarás  rügyeitől  ékes.  

Zúg sötét  vihara  megpróbáltatásnak,  
Fájnak,  égnek,  marnak  újabb s újabb sebek 
De  ha a  Teremtő testvérmagyarrá  vált,  
Minden  magyaroknak  ajka áldást  rebeg!  

(Kisebbségi  ének)  



Kosztolányi-emlék 

Ady  haragos,  titáni  líráját  
Elszorult  szívvel  iskolapad  alatt  
Olvastam — a könny  a szemembe  szaladt  
S  ifjú lényemet gyötrelmek  megszállták  —  

És jöttél  te  is, másik  óriás  
Tizenhét  éves,  kábult  életembe  
S  szép  lett a hajnal  és  a  naplemente,  
Bár panaszos  volt a  gyermeksírás.  

Általad  láttam meg  igaz  költőket,  
Kínai, japán  s más testvérek  lelkét,  
Ahogy  az Érzést,  Szépet  énekelték.  

S  lelkemben édes,  halk húrok  szövődnek,  
Hogy  mikor kinyílt  az első  szerelem,  
Bűbájos  dalok zengtek  már  bennem.  



Verhovina  alján  

Ott élek én, ahol  hegyet-völgyet  
Beborít  a nyomor gyászos  árnya  
S  a gyűlölet  vitustáncát  járja.  

Ott élek én Kárpátok  tövében,  
Nyolcféle  nép  vergődése  között  —  
Csoda-e,  ha bánatom mély,  örök?  

Csoda-e,  ha Istent  folyton  kérdem:  
Jöhet  ide embersors,  megváltás?  
És  a harcban  lesz-e  még  megállás?  

Csoda-e,  ha elhomályosul  itt  
A  léleknek  legfényesebb  szeme  
S  nem tükrözik  csak  vágyódás  benne?  

Vágy: pihenni  ősvadon  ölében,  
Emberszót  még messziről  sem  hallva,  
Szomjasan  a szabad  madárdalra.  

De  itt talán még a madár  is sír  —  
Zokognak  a hegyek,  völgyek,  erdők,  
Sötétebbek,  mint máshol,  a felhők...  

(Kisebbségi  ének)  



Munkács 

Alföld  s Kárpátok  intenek  egymásnak  
Felette  néma,  örök  üdvözlet  —  
Őseink  várat és sáncot  itt ástak, 
Rákócziaknak  kastélyt  itt emeltek. 

Itt  is tombolt  a császár  zsarnoksága,  
Szenvedett  rabként  széplelkü Kazinczy  —  
A  napot  itt egy zsenink  is  meglátta,  
Lángecsete  ránk az örök fényt  hinti.  

Derék  magyarok porai  hamvadnak  
Latorca  mentén,  völgyön és dombokon  —  
Ki  nem él,  talán jobb  is  annak, 

Nem  érzi  sajgón  mint  sorvadunk,  veszünk  
S  közben —  Teremtőnk,  ne  vedd tőlünk zokon  —  
Nótázva  visszük a magyar  keresztünk.  



Régi sirató ének 

Ki  építi fel  rónán  és dombon 
Magyar  milliók  napfényes  házát?  

Ki  törekszik,  hogy a  bécsi zsarnok 
Bilincsét  magyar kézről  lerázzák?  

De fekete  az ég mifelettiink! 
Pusztul  a fajtánk,  kaszál  az átok, 

Pedig  véres had, nyomor,  betegség  
Már  túl sok derék  rendet levágott!  

Minékünk  immár vezérünk sincsen,  
Széthullva  keserg  a kuruc sereg  — 

Gyászos sírkertből  bús fejfaerdő 
Minden  magyarra  vádolón  mered.  



SÜTŐ KÁLMÁN 

Beregsomban  született  1910-ben  parasztcsaládban.  A  
népiskola  elvégzése  után gyerekfejjel  szolgál, majd kubikos,  
napszámos,  gazdálkodó,  kisiparos.  A  Petőfi,  majd Ady  kez-
deti  hatása  alatt  álló  parasztköltő,  saját  költségén  kiadott  
versgyűjteményének terjesztését a hatóság megakadályozza. 
De eljut az olvasóhoz, és két ismertetés is napvilágot lát róla. 
Első  kritikusa, Demjén Ferenc így reagál  a kötetre:  „Gondo-
latainak  nemessége  és mélysége  ott csillog, bujkál  a versso-
rok között  és  az teszi  értékessé,  vonzóvá  költészetét."  

Sütő szimbolizmus jegyében fogant verseiben körülménye-
sen keveredik  a paraszti  élet közvetlen  élménye  az Ady-vi-
lágkép  és  látásmód  sajátosságaival,  írásai  azonban  igaz  és  
hiteles érzelmekről vallanak. A költő  szervezője és tagja volt 
a  falujában  működő  Magyar  Kultúregylet  színjátszó  köré-
nek,  amelynek részére  színdarabokat  is írt. 

1945 után  Kacagó  faluvégek  címmel  1961-ben  újabb  ver-
seskötete jelenik  meg. A  szerkesztő,  Kovács Vilmos  a Sütő-
kötethez  írt  előszóban jelzi,  hogy  „az  új  élet  ihlette  versek  
már tisztultabbak..., levetik magukról a szimbolizmus bélye-
gét  és  a felszabadultság  érzéséből  fakadó,  ujjongó  romanti-
kán  át a reális  költői  látásmód  felé  közelednek".  

1984-ben  lát  napvilágot  harmadik  kötete,  amely  tartal-
mazza az első kötet verseinek nagyobb részét új szerkesztés-
ben, teljes  egészében  a Kacagó faluvégeket  és néhány  eddig  
nem publikált költeményét. „Sütő Kálmán költészete... — ál-
lapítja meg Balla  László  a kötethez  írt utószavában  —  mű-
velődéstörténeti  jelentőségű,  munkásságának  a  magyar  
nyelvű  kárpátontúli  irodalom  bizonyos  fejlődési  szakasza-
iban  igen  fontos  szerepe  volt."  Sütő  Kálmán  rendszeresen  
részt  vesz  a  Vörös  Zászló  (ma  Beregi  Hírlap)  c. járási  lap  
irodalmi stúdiójának összejövetelein, részt vállal a fiatal toll-
forgatók neveléséből. 



Művei: Lelkeket jöttem venni: Versek. — Beregszász: Mer-
kur Nyomda,  1936.; Kacagó faluvégek: Versek. — Uzshorod:  
Kárpátontúli Területi Könyv- és Lapkiadó, 1961 (Kovács Vil-
mos előszavával); S az életem most széjjelosztom...: Versek. — 
Uzshorod;  Kárpáti  Kiadó,  1984  (Balla  László  utószavával);  
Holdarcba  nézve: Versek. — Ungvár:  Galéria Kiadó,  1992.  

Irodalom:  Demjén  Ferenc.  Sütő  Kálmán versei //  Egyet-
értés.  — Beregszász,  1936. — 24. sz.; Kossányi József.  Sütő  
Kálmán versei // Magyar írás. —  1936. — 4.  sz. — 50—51. o.; 
Jurij  Skrobinec.  A  költészet  gabonája  (S.  K.  Kacagó  faluvé-
gek) //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1962.  március  31.; Dupka  György.  
Sütő  Kálmán  70  éves //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1981.  május  24.;  
Dupka György. Sütő Kálmán költészete // Kalendárium '82. — 
Ungvár: Kárpáti Kiadó,  1981. — 24—25. o.; Balla László. „S 
az életem most széjjelosztom..." Sütő Kálmán  előkészületben  
levő  kötetéről//  Kárpáti  Igaz Szó.  1982. augusztus 21.;  Csa-
nádi  György.  Ízelítő  egy  küzdelmes  élet  gazdag  terméséből  //  
Kárpáti  Igaz  Szó.  1984. június  30.;  M.  Takács  Lajos.  Széj-
jelosztott  élet  (Köszöntjük  a  80  éves  Sütő  Kálmánt) //  Con-
fessio.  —  Budapest,  1990.  —  14.  évf.  —  2.  sz.; -y.-n.  Sütő  
Kálmán. Holdarcba nézve // Kárpátalja.  —  1992. — 7. sz. — 
április  7.  



Lelkeket jöttem  venni  

Lelkeket jöttem  venni tőletek,  
nem véres  pénzért,  
cserébe  adom oda  lelkemet:  
a  lelketekért...  

Nyomor  hullámain  evezek  előre:  
Ember-sátán  karmát sújtom  evezőmmel  
véresre, s roncs  hullát ragadok  belőle  
sajkámba —  lelketek — delejes  erőmmel.  

(Világnyomor:  elfulladó  vándoraid  
kínja  küzd a kebeleden?  S éhjajjait  
ápolgatod  s kötöd össze egy  csokorba,  
míg éledő  virágaid sorba,  sorba 
letépdesed  egymás után?) 

Én  megyek:  evezek a nyomor  tengerén...  
Alattam  felesleg  dől a  fenékre,  
előttem  túltermés  ég a kazán  szenén...  
Messze  aszott  ajkak jajdulnak  égre:  
imájuk s átkuk összeforrja  a lég. 

A  ti testetek  és lelketek  ég:  
uzsora emészti fel  erejét  
roskadásig,  s akkor  a tőke 
falás  kenyeret  sem ad érte,  
s  élvezi  lassú  pusztulástokat!  

— Én  is lelkeket jöttem  venni,  
nem  véres  pénzért,  
lelkem szeretném  odaadni  
a  lelketekért.  

(Lelkeket jöttem  venni)  



Két világ között 

Nem  e  világnak  vagyok  szülötte,  
Csak múló életet  élvezni jöttem  Én,  
Mint  száműzött...  s  lenn az  Alvilágban  
Van az én országom:  a földnek  fenekén...  
— A poklok  átka  s gyehenna  mélye  
Dobott  ki magából  s sorsom  megjelölte:  
A  Hitem:  Vér, Bűn.  — Az  Utam: Kín,  Halál  
S jöttem  vérengzeni,  mint pokol  szülötte...  
— És  mégis óhajom:  magasztos  lelki  cél...  
— Keservesen  meg kell  lakolnom jöttömér'...  

Egy  drága Szív forró  szeretettel  
Fogadott  méhébe  s pártfogón  gondozott,  
Nem  sejtette,  hogy a Kín  embere  
S  a Sors száműzötte:  kit  világra  hozott...  
— Lelkem  megtört  — s  újjá  formálódott  
Tört  anyai szívnek  hő  érintésétől,  
Itt  fenn  éltem:  átvedlett.  S sorsom  közt  
A föld  rabja  lettem bűnös  embervértől...  
— Két  világ közt  bolygom.  míg  utam véget  ér:  
Keservesen  meg kell lakolnom  jöttömér...  

(Lelkeket jöttem  venni)  



Megfullad, kit bűne ideszült  

Jöjj,  ölelj,  életem  vigasza,  
hajolj  le  lágyan, puhán  hozzám,  
életem emberi  érzését  
ragadd  ki: megöli  a  posvány.  

Ez  a föld  véres bűnök helye,  
fertőző  szennyek  s bűz fészke  lett;  
megfullad,  kit  bűne  ideszült:  
ölelj,  s tedd homlokomra  kezed...  

A  rózsa dicsvágyak  árnya itt,  
tövise  a vezeklőbe  szúr;  
üldözött  bujdosók  szívére  
legalább —  hideg  harmatja  hull...  

1933. 
(S  az  életem  most  széjjelosztom...)  



A beregi rónán 

Kél  a nap a beregi  rónán  
Égetőn,  lázban,  tűzben,  fényben...  
Hajnal  hasad, piros  pirkadás...  
Ez  a róna  már mintha  égne...  

Éhjaj-vetés,  nyomor-aratás:  
Ez  a róna a senkik  földje,  
S  elbitorolt  embersorsokból  
Fakad  itt a senkik  szerelme.  

Szikkadt  mellek...,  szikkadt  kalászok,  
Hamvadva,  porig  ölve...  ölelve...  
Magunk  vérét issza,  szomjazza...  
Ez  a róna örök  szerelme...  

Sápadt  arcú  hervadt  utódok.  
Vesztett  nagy sorsra jönnek...  égnek.  
S  átokként  száll  a felhők  felé  
A  legszebb  dal,  a legszebb  ének...  

...Dal  sír fel  a beregi  rónán,  
Könnyel,  kínnal  csendül  az  égre,  
S  ránehezül  az  úri  átok...  
...De ez a róna,  mintha  égne...  

1935. 
(S  az  életem  most  széjjelosztom...)  



Kis üzenet Dózsa fiaihoz 

Jöjjetek  csöndben  (Talán  harsogva...)  
Jöjjetek  némán,  titkon,  jeltelen,  
jöjjetek  egyszer  újat akarva 
a  kelő nappal,  hévvel-hidegen!  

Jöjjetek,  mikor nem várnak rátok,  
jöjjetek,  ha már a remény  elfogy,  
jöjjetek  apadt,  beesett  szemmel,  
jöjjetek,  ha már nincs  mosolyotok;  
jöjjetek,  ha majd  horpad  melletek,  
jöjjetek,  mikor a  vér  felbuggyan,  
jöjjetek,  mikor aszott  sarjatok  
hull  ifjú-korán  állatrobotban!  

Jöjjetek,  ha majd pirosan  süt  a nap 
a  horizonton...  s a föld  megremeg,  
s  tiport  magatok,  csináljatok  egy  szebb:  
Munkás-holnapot!  Munkás-életet!  

1936. 
(S  az  életem  most  széjjelosztom...)  



TAMÁS  (TVAROSKA) MIHÁLY 

Beregszászon  született  1897-ben  egy  építési  vállalkozó  
családjában.  Ugyanitt járt  gimnáziumba.  Diplomát  a buda-
pesti  műegyetemen  szerzett.  Mint  útépítő  mérnök  először  
szülővárosában működött, majd  1934-től  Kassán egy aszfal-
tozó vállalat alkalmazottja lett. Öt évvel később pedig a vál-
lalat budapesti  irodájának vezetésével  bízták meg. A két vi-
lágháború  között  a  csehszlovákiai  Kassai  Napló,  Magyar  
Újság, Magyar írás  és más polgári  sajtókiadványok  munka-
társa  volt.  1937-ben  a Tátra  c.  szépirodalmi  folyóirat  szer-
kesztője. A demokratikus törekvéseket támogató magatartá-
sa  miatt  a  jobboldali  nacionalista  körök  leváltották  a  
folyóirat  éléről.  

1923  és  1944  között  számos  novellásgyűjteménye,  illetve  
regénye jelent meg. Az egymás után kibocsátott műveire fel-
figyelt Illés Endre, Németh László, Féja Géza, Fábry Zoltán, 
Szalatnai  Rezső.  A Szép Angéla  háza (Pozsony,  1927)  c. na-
turalista regénye  hosszú ideig heves vitát váltott  ki.  

Irodalmi  táborából  Fábry Zoltán állt  ki mellette.  Legsike-
resebb regénye, a Nyugatban is megjelent Mirákulum ( 1936), 
irodalmi  díjat  nyert.  Figyelemreméltó  a Két part közt  fut a 
víz (1936) társadalmi  regénye is. Tamás e múvében és egyéb 
írásaiban  megnyilvánuló  társadalomkritikája  „az  európai  
műveltségű polgári  éberségéből, józan látásmódjából fakad" — 
állapítja  meg Sándor  László.  

1938 után egy-két írása itt-ott  még felbukkan, de a szép-
próza  terén  jelentőset  nem  alkot.  Utolsó  írása  Ahogy  én  
Fábry  Zoltánra  emlékszem  címmel  halála  évében  (1967)  az  
Irodalmi  Szemle  1967,  7. számában jelent  meg.  

Művei: Novelláskönyv. — Kassa-Beregszász,  1923.; Tava-
szi Vallomás. — Berlin.  1926.; Szép Angéla háza. — Pozsony, 
1927.;  Mirákulum.  —  Kassa,  1932.; Két  part  közt  fut a víz: 
Regény. — 1936.; Szép szerelmes nyár. — Kassa, 1937.; Szik-



Ián  cserje:  Novellák.  —  Pozsony,  1937.;  Maris:  Regény.  —  
Bp.,  1944.; Két part  közt fut a víz.  Mirákulum.  Drótvasút.  — 
Bratislava: Madách,  1983.  

Irodalom:  Fábry Zoltán. Tamás Mihály. Novelláskönyv // 
Genius. —  1924. aug. — 114—115. o.; Féja Géza. Tamás Mi-
hály fejlődése // Magyar írás. —  1933. — 7. sz. — 460—462. o.; 
Szép Angéla háza//A Reggel. — 1927. ápr. 17.; Fábry Zoltán. 
Tamás  Mihályra  emlékezve  //  Irodalmi  szemle.  —  1968.  —  
2.  sz. — 97—98. o.; Németh  László. Tamás Mihály.  Miráku-
lum //  Tanú.  —  1934.  febr.  7.  —  105.  o.;  Illés  Endre.  Szlo-
venszkói  magyar könyvek // Nyugat.  —  1933. —  I. — 431— 
434.  o.;  Szalatnai  Rezső  //  Korunk,  1938.  —  2.  sz.  —  
179—181.  o.; Sándor László. Hazánk: Kelet-Európa.  Tamás  
Mihály. — Budapest: Gondolat Kiadó, 1979.; Csanda Sándor. 
Első nemzedék. — Bratislava: Madách, 1982. — 189. o.; Balla 
Gyula. Korlátok  és Korláthok ellen. Tamás Mihály  munkás-
sága // Az Állami Gorkij Könyvtár Evkönyve  1986. — Buda-
pest,  1988. —  175. o.; Dupka  György. Vidékünk  írói  a Nyu-
gatban //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1986. február  22.  



Családirtás 

A két gyermek  az ócska díványon  ült: úgy ültek ott, mint 
a tanár a katedrán, kevés mozdulattal, nagyon komolyan. A 
fiú ötéves volt,  életlen bicskával  piszkált  egy  picike  ceruza-
véget,  meg  szerette  volna  hegyezni,  de  a ceruza  olyan  kicsi  
volt,  hogy  mindig  kicsúszott  apró  ujjai  közül.  Az  ujjai  fino-
mak  voltak,  átlátszók,  mint  az  aszpik  az  urak  asztalán.  
Olyan színtelen  is, mint az. Megpróbálta végighúzni  a ceru-
zát a papiroson. A papiros alatt egy ócska könyv volt, a köny-
ve alatt a térde. A ceruza makacs volt és lelketlen, nem akart 
fekete vonalakat  húzni.  Csak karcolta  a papirost.  

— Ne kínlódj, majd hoz apu hosszú ceruzát. Nagyot, mint 
amilyent  a kirakatban  láttunk.  

A lánytestvérkéje mondta ezt, aki már hétéves volt és lány 
volt, ennélfogva jobban  érezte a földi erőlködések hiábavaló-
ságát.  A fiú nem  tudott  ebbe  belenyugodni.  

—  De  én most  akarok  rajzolni...  
A lány  letette  a piszkos  kis  fababát  a díványra.  A  dívány  

végében  nagy  lyuk volt, a kóc kibújt  a lyukon,  a lány  össze-
hajtogatta  a kócot, párnának  tette  a baba  feje  alá.  

—  Ha ceruzád  lenne,  akkor  se  tudnál  már  rajzolni.  
Az  utcán  már  sietett  az  este,  már  az  ablak  előtt  állt.  A  

szobában nem nőttek árnyak, mert nem volt ami árnyat ves-
sen.  Egy  ágy  volt  a  bútor,  meg  egy  asztal  és  a  dívány.  Az  
ágyon  az apjuk  szokott  aludni,  ők ketten  a  díványon.  

A fiú elgondolkodott,  letette  a papirost, melléje  a ceruzát, 
azután  a könyvet  is letette.  Nagyon  öregesen  mondta:  

—  Igen...,  nem látni  már jól. 
Villanyt  nem  tudtak  gyújtani,  mert  nem  volt  villany.  A  

villanyt  a villanygyár  emberei  már régen  kikapcsolták.  
Ültek szépen, illedelmesen egymás mellett, két kicsi bogár, 

két nagyon jó  gyermek.  A lány  szólalt  meg.  
— Éhes  vagyok.  



— Én is.  
— Apuka már jöhetne. 
—  Azt  mondta,  hogy  pénzért  megy.  Biztosan  nem  talált  

még. 
— Biztosan...,  ha talált volna, itthon  lenne.  
Egy  légy  zümmögött végig  a szoba levegőjében. Az  utolsó  

légy volt,  ez még bírta  a hideg falakat  és a morzsátlan  asz-
talt.  Sietve  megült  a  falon,  nem  zümmögött  tovább.  A  két  
gyermek felnézett a csönd felé. Ahonnét  a csönd  lett.  

— Tegnap még kettő  volt,  láttad?  
—  Láttam.  
A fiú közelebb bújt  a lányhoz. 
—  Fázom.  
—  Én is.  
—  Igazán jöhetne  már  apu.  
—  Ha gyertyát  gyújt,  mindjárt  melegebb  van.  
Kint  egészen  este lett,  a szoba  egyetlen  ablaka  éles  négy-

szögbe vágódott bele a fekete levegőbe. A fekete levegő  pedig  
hideg nyugalommal  borult  a két gyermek összebújt  testére.  

Elaludtak. 
Nem hallották már, hogy megjött apjuk. Pedig az ajtó han-

gosan  csikordult  és a padló  is recsegett  a lépte  nyomában.  
Nagy  szőke ember volt  az apjuk, szép erős volt a teste, de 

a keze remegett,  amikor meggyújtotta  a kis  darab  gyertyát.  
A két gyermekre  nézett,  azután sietve fordult  az ablak felé. 
Leeresztette  az ablak függönyét. Azután  a díványhoz  ment,  
letérdelt  a  gyermekek  mellé,  két  kezébe  fogta  a lehulló  két  
borzas fejet. Megcsókolta, sietve, félve, mintha nem  akarná,  
hogy felébredjenek.  Pedig  azt  akarta.  

— Apu.  
—  Apu.  
—  Igen,  apu.  
— Hol volt olyan sokáig apu? Nagyon vártuk, nem tetszett 

jönni. 



— Máskor hamarabb  tetszett jönni. 
Az  apjuk  felállt,  az  asztalhoz  ment.  A  gyertyát  nézte.  A  

gyertya  égett,  gyorsan  égett.  
— Most is hamar jöttem...,  most nagyon hamar jöttem. 
A fiú a szemét  dörzsölte.  
— Fogunk  vacsorázni?  
Az  apa nem  nézett  vissza,  állt  az  asztal  előtt,  a  gyertyát  

nézte. 
—  Fogunk.  
A két gyerek felugrott, vidáman  szaladt  az  apjához.  
Melléje  álltak,  alig értek  a kezéig.  A kezéig,  amely  fárad-

tan  csüngött  le  a válláról. 
—  Mit  vacsorázunk?  
Az  apjuk  nem felelt. A fiú telhetetlen  volt.  
— Ugye nem hozott apu ceruzát? Pedig mondta apu, hogy 

fog hozni. 
Az  apja feléje fordult, lehajolt  hozzá,  megcsókolta.  
— Most  nem jártam  arra...,  most  nem  hoztam.  
— De holnap  tetszik  hozni,  ugye?  
A díványhoz szaladt, elővette a kis ceruzavéget, az apjához 

futott vissza vele. — Tessék nézni, már csak ilyen kicsi  van. 
Az  apja  nem  szólt.  A  gyertyát  nézte.  A  gyertya  gyorsan  

égett.  Kínnal  vidámult  az  arca,  kínnal  lobbant  ki  belőle  a  
vidámság. 

— Sanyika, kéne nekem három szeg, neked van mindened. 
Sanyika  már  szaladt  is  a  díványhoz,  kihúzott  egy  ládát,  

kotorászni  kezdett benne.  A lány  az  apjához  ment.  
— Minek  apunak  a szeg? 
Az  apjuk felnevetett  hangosan,  verejtékesen.  
— Játszani  fogunk.  
A kislány hitetlen  volt.  
— Vacsora  előtt?  
Az  apjuk  ráhagyta.  
—  Igen vacsora  előtt. Jobban fog esni  a vacsora. 



Komoly volt  az arca a  lánynak.  
— Nekem  most  is jólesne. 
Sanyika  három  kis  szeget talált,  szaladt vele  az  apjához.  
— Tessék,  apu, itt  van.  
Három kicsi  drótszeg volt  a kicsi  marokban.  
A  nagy  ember  majdnem  zuhanva  ült  le  a  székre.  Sápadt  

volt,  mint  a  temető  holdvilága.  A  kisfiú  meg  értelmetlenül  
bámult  az  apjára.  

— Hát ilyen  kell?  
A  kislány  már szaladt  is a  díványhoz.  
— Persze,  hogy nem, biztosan  nagyobb  kell  apunak.  
— Igen-igen,  nagyobb...,  erösebb.  
Megcsuklott  a  hangja,  de  a  gyertyára  nézett.  A  gyertya  

gyorsan  égett.  
Az  ajtóhoz  ment,  a  széket  az  ajtó  elé  állította,  felállt  rá,  

most  már keményen  szólt  a fiára. 
— Add ide  a kalapácsot!  
Sanyika  nagy buzgalommal  vette  elő  a kalapácsot  a ládá-

ból. A ládában sok minden volt, szeg, sróf,  üres  gyufaskatu-
lya.  Kalapács  is volt.  

Egy szeget, nagyot, eröset, a legerősebbet középre verte, a szem-
öldökfába. A másik kettőt két szélre, egyformára a középsőtől. 

A két gyerek a szék mellet állt és vidám várakozással nézte 
az apját. Elfelejtették,  hogy még nem vacsoráztak.  Játszani  
fognak. 

Az ember pedig leszállt, most már szilárd volt a lépte, mint 
a  végzet  dobbanása.  Kötél  volt  az  asztalfiában,  ruhaszárító  
kötél,  minden  szombaton  ezt  kötötte  fel  a  szoba  két  sarka  
között,  arra  aggatta  a kimosott  ruhát.  

Háromfelé vágta a kötelet, három erős hurkot kötött a há-
rom kötél  végére.  

A  két  gyermek  boldog  volt,  mert  nem  tudták,  hogy  mit  
fognak játszani.  A gyermek  és a boldog ember  örül  az isme-
retlennek. 



A  három  kötelet  felkötötte  a  három  szegre.  Jól  ráhúzta,  
még meg  is próbálta,  hogy jól  tartanak-e.  Jól  tartottak.  

Leszállt  a székről,  leült  a székre,  megpihent.  
Sanyika  az apjához bújt.  Sürgette.  
— Kezdjük  már.  
Zsuzsi  megriadt.  Asszony  volt,  inkább  volt  állat,  riadtan  

húzódott  el  az  apjától.  
A gyertya fényeset lobbant, szemben, a falon egy arcképet 

világított  meg.  Egy  asszony  arca volt.  Az  asszony  szeméből  
a  fájdalmas  értés  könnye  hullt.  így  látta  ezt  a  férfi,  mert  
megint  könnyű volt  a lépte,  amikor  felállt  és  dobbant,  mint  
a  végzet.  

—  Kezdhetjük.  
— Mit játszunk  apu?  
Az asztalfiából kendőt vett elő, kettőt. Az egyikbe a kenye-

ret  szokta  tenni,  amikor  volt  kenyér.  A  másik  valamikor  a  
felesége keszkenője volt. 

—  Szembekötősdit.  Gyere,  Zsuzsi,  hadd  kössem  be  a sze-
medet. 

Zsuzsi  húzódott,  de azért hagyta,  hogy  az apja  a  szemére 
kösse  a kendőt. Jó  erős  göbre.  

A  Sanyika  szemét  is  bekötötte.  A  Sanyika  szemére  a ke-
nyeres  kendő került, mert Zsuzsinak jutott  az anyja keszke-
nője. Sanyika  ugrándozott.  

— Jé, de jó lesz, ketten fogjuk aput keresni. Ketten hamar 
elfogjuk aput.  

Az ember meglökte a bekötött szemű kisfiút. Az ablak felé lökte. 
— Most már kereshetsz,  fogj meg. 
Zsuzsi  is  elindult,  két kezét maga  elé tartva  bukdácsolt.  
Az  ember  a gyertyát  nézte,  a gyertya  gyorsan  égett.  Már  

alig égett.  Ezután már gyorsan  telt  minden.  
A kislányt kapta el elsőnek, ölbe kapta a kis testet, felállt 

vele  a székre. Erős volt a kötél, alig feszült meg a súly  alatt,  
csak egy nyikkanás volt  az egész.  



Sanyika  az asztal  túlsó felén  tapogatózott.  
— Apu,  ne tessék  szaladni,  nem tudom  megfogni.  
Az apja nem hallotta,  az apja nem hallott semmit. Csak a 

nyikkanást  hallotta.  
— Apu...  
Nem  felelt  neki  senki.  Körülbukdácsolta  az  asztalt,  meg-

állt  az apja előtt, kinyújtott  kezével  elérte  az  apját.  
— Apu!.,  megvan!.,  apu a fogó. 
Lerántotta  a kendőt  a szeméről,  hiszen  most már  az  apja  

a  fogó,  neki  kell  a kendőt  a szemére  kötni.  
Kicsit káprázott a szeme, nem látta meg mindjárt azt, amit 

láthatott.  Aztán  meglátta.  Az  elsikkasztott  élet  eggyé  vált,  
minden  rémülete  lett  az  arca:  

— Apu... jaj!.. 
Az apja felriadt, utána nyúlt, de Sanyika elszaladt, az asz-

tal  felé  szaladt.  Pici  inai  megfeszültek,  ahogy  szaladt.  Meg-
kerülték  az asztalt, mire  el  tudta kapni  az  apja. Elkapta  és  
az ölébe vette,  mint Zsuzsit.  De Sanyika  rugdalózott.  

— Apu...  
Sírni akart, de csak az első csepp könny jött ki a szeméből. 

A többi  elkésett.  
Nagyot sóhajtott az ember, amikor készen lett. A nehezén 

túl van,  most már le  se  kell  szállnia  a székről.  
A  szék  messzire  gurult,  amikor  kirúgta  maga  alól.  Nagy  

zajjal  gurult  a  szék,  a  légy  is  felriadt  tőle.  Az  utolsó  légy.  
Felriadt, zümmögve repülte körül a szobát, azután sietve te-
lepedett le Sanyika nyelvére.  Mert a kis könnycsepp  közben  
legurult  Sanyika arcán  és a nyelvére  esett. Vidultan  lakmá-
rozott  rajta  a légy. 

Éppen  idejében,  mert  a  gyertya  az  asztalon  utolsót  lob-
bant. 

(Magyar  írás)  



Vásár 

A rőfösboltba  tért  be Eszter  asszony,  ott sokáig  el  szokta  
tölteni  az időt. Eszter nem várt, ment tovább a piacra. Kosár 
volt  a kaiján,  pénz  csörgött  a  kötője  zsebében,  egyet-mást  
kellett vásárolnia  a kofáknál: hagymát,  túrót, meg ami még 
kell.  Lassan lépett, a másik oldalra bámult, hogy kik jönnek 
ott.  Vásár  volt,  ilyenkor  a falujából  is  bent  van  sok  ember,  
akiket  még  imitt-amott  megismer,  tizenhárom  esztendőn  
túlról  is.  

A tojásos  kofánál  állott  meg  először.  
— Hogy  a tojás? 
— Tízér  tizennyolc.  
Eszter hűséges volt,  alkudott,  tavasz van már, ilyenkor  a  

tyúkok  is jobban  tojnak,  nem  lehet  úgy  megkérni  az  árát.  
Meg ilyenkor  már szemet  is találnak,  elment  a hó. 

Egy  ember  állt melléje, hallgatta,  mit beszél.  Végignézte,  
mustrálta,  tanakodott  magában,  aztán  megszólította.  

— Te vagy  az,  Eszter?  
Eszter  ránézett,  feléje  fordult  az  embernek,  nézte,  aztán  

úgy  csendben  mondta:  
— Kend az, András?  — aztán  a kofához szólt. — Ad  tízér  

húszat? 
András megfogta a kötője pántját,  elhúzta.  
— Megvénültél,  Eszter.  
Az asszony kicsit hangosabban  felelt:  
— Kend  is  ott járt,  ahun  én.  
Megvette  a tojást,  kifizette, berakta  a kosárba,  és  tovább  

indult. András, aki béres volt a faluban az uraságnál, és még 
abból  az időből  ismerte  Esztert,  megint  szólt:  

— Merre  mécc?  
— A bulgároknál  van  még  dolgom...  
Elindult.  A férfi utána,  az asszony  szaporán lépett, a férfi 

bütykös  csizmája  ritkábban  koppant  a nyomában.  A bulgá-



roknál  Eszter  zöldséget  vett,  aztán  tovább  mentek  a  kálvi-
nista  templom  irányába.  Amikor  a  templom  kőkerítéséhez  
értek, András megállította  Esztert.  

— Állj mán meg, hadd beszéljek veled  egy  keveset.  
Eszter húzódozott, hogy sok dolga van, az asszonya is fent 

jár  a piacon,  meglátja még, hogy  álldogál.  De azért  megállt  
a kerítés mellett, nekidőlt, félig ült, félig állt a magas kőpad-
kán. 

— Hát  osztán hogy megy  neked?  
Az  ember  kérdezte  ezt,  ahogy  leült  melléje.  A  kosár  volt  

köztük. 
—  Csak úgy,  mint  a többinek...  
András  pipát vett  elő,  szörcsögött  benne  a mocsok,  ahogy  

megfújta. 
—  Mégis  csudálni  való,  hogy  annyi  ideje  nem  kerültem  

össze veled.  Hun jártál  azóta, hogy  eljöttél?  
Eszter unta a kérdést,  kurtán  felelt.  
— Hun itt, hun más  városban.  
Szaladt előttük az utca élete, sütött le rájuk a tavaszi nap, 

kopott  volt  egyik is, másik  is, két  öregedő  veréb  akadt  egy-
másra  a  hideg  kőpadkán.  Eszter  arra  gondolt,  hogy  minek  
is jött  el  a faluból.  András  meg  arra, hogy  milyen  kár  volt,  
hogy Eszter elment a faluból. Hallott akkor valamit, hogy a 
kocsmáros fia járt volna Eszter körül, aztán a lány a szégyen 
elől  ment a városba. 

— A pulyád megvan-e  még?  
Eszter elnézett  az ember feje fölött, a törvényszék  fedelét  

nézte,  ahol  éppen tavaszi vaijak  üldögéltek.  
—  Inasnak  adtam Gácsyhoz,  a  lakatoshoz.  
A férfi  elgondolkozott.  
—  Osztán jóravaló fiú? 
Eszter  szeme most csillant  meg  először.  
— Nincs vele  sok  gondom.  



Az  asszony  a  másik  oldalon  ment,  fel  a  piac  felé.  Eszter  
felállt,  nézte  az  asszonyát,  úgy  tett,  mintha  menni  akarna,  
de  leült,  ahogy  az  messzibbre  haladt.  András  kíváncsisko-
dott. 

— Mondd mán meg,  kitűl  lett?  
Az  asszony  arca  egyszerre  megfagyott,  keményen  hullott  

ki  a szó  a  száján.  
—  Lett!  
András behúzta a fejét, a csizmáját nézte, csendesen meg-

nyugodva.  Lett.  О  is  így  lett.  A  kalapja  alól  lopva  az  asz-
szonyra  nézett,  amíg  az elbámult:  fonnyadt  is volt  már  egy  
kicsit,  a  mejje  is  lógott,  de  a  keze  keményen  fogta  a  kosár  
fülét. 

— Tudod-é,  hogy  meghótt  az  asszony?  
Eszter feléje fordult, több  érdeklődéssel:  
—  Mikor?  
— Két hete  vittük  ki.  
Eszter  elgondolkozott.  András  már  a  faluban  közeledett  

hozzá,  de  akkor  a  kocsmáros  fia  már  előbbre  jutott,  mert  
annak pénze volt,  és mindig hozott neki valamit a vásárból. 

— Hitre  vótak?  
— Nem,  csak  úgy.  
Az  asszony  egyszerre  felélénkült.  Szapora  szóval  mondta  

el,  hogy  mennyire  unja  már  a  városi  életet,  nem jó,  ha  az  
ember másnak a mosogatórongya,  igaz, hogy jó  erőben van — 
körülnézett, hogy van-e fa, amit megkopogtasson —, de azért 
mégis csak megunta ezt az életet. Az ember hallgatta,  derült 
ábrázattal,  a  pipa  kialudt,  zsebre  dugta,  sercentett  egyet,  
azután  csak  úgy  véletlenül,  az  asszony  derekára  csúszott  a  
keze a kosár fölött. Megtapogatta,  az asszony hagyta,  kicsit  
csontos,  de így jó,  ez  nem  kíván  orvost.  

Tompán  zsivajgott  a  vásár,  szekerek  haladtak  előttük,  
egyikről  lekiáltottak:  

— Maradsz  még?  



—  Van  még  egy  kis  elintézni  valóm,  csak  menjetek.  —  
Aztán  Eszterhez  fordult. — Mennénk  tán?  

Felálltak, az asszony is. András elöl ment lassú léptekkel,  
nyomában  az  asszony  szapora  kopogással.  Most  már  így:  
András  elől, az asszony hátul.  A férfi ment,  az asszony  nem 
kérdezte: hová. Eszébe jutott, hogy találkozhat  az asszonyá-
val, s az még a nyílt piacon le találja piszkolni, de már mind-
egy, most  másról  van  szó.  

A férfi befordult  a kocsmaudvarra,  asztalok voltak  kitéve  
a tavaszi fűre, leültek, a csaposlegény  három decit tett eléje, 
András  rászólt:  

— Még  egyet...  
Töltött  az  asszonynak  is.  Ittak.  Az  asszony  keveset,  pedig  

szerette. Az ember fenékig. Megtörölte a bajuszát a kezefejével: 
—  Oszt van valamid?  Érdemes vót legalább  kínlódni?  
Szaporán felelt az asszony, hogy ez is van, az is van, meg-

becsülte  a keresetét, meg hát jó  helyeken  szolgált, kevés  ki-
adása volt magára. Aztán elhallgatott,  az ember nem kérde-
zett többet, sütött a nap, fiatal légy mászkált a pohár szélén, 
az ember a pipát vette megint elő,  az asszony a két bütyök-
ujját forgatta. 

Tízet  ütött  a pápista  torony  órája,  az asszony  felhorkant:  
—  De már mennem kell...  
Felállt. 
— Hát Isten  áldja meg.  
Lassan indult a kapu felé, várta, hogy az utána kiált. Nem 

kiáltott.  Az  ajtónál  megállt,  éppen  akkor,  amikor  az  ember  
végre  megszólalt:  

—  Eszter!  
Megfordult,  félig, félkezével  a kilincset  fogta.  
— Elsejére  mondj  fel  az  asszonyodnak...  
Az  asszony belevörösödött, jó  ez így,  ezt várta,  hát  mégis  

csak  így  lett.  Hát  ha  így  van,  hát jól  van,  most  már  tudja,  
hogy  összemennek.  Most már biztos  a  dolgában.  



— Jól van András,  de te is váltsd  ki  a  keresztleveled.  
A  férfi  maga  elé  bámult,  fátyolos  szemmel  meredt  el  az  

üvegek fölött.  Az  asszony  várta  a választ.  Lassan,  megeny-
hülten köpte  ki  az  ember:  

— Há 'sz  én is  úgy  gondoltam.  

(Sziklán  cserje)  



VASKÓ ISTVÁN 

Hanusovicén,  Szlovákia  Sáros  vidékén  egyszerű  ruszin  
munkáscsaládban  született  1893-ban,  ahol a magyar szó is-
meretlen volt. Szerény képzettségét a falu egyosztályos isko-
lájában  szerezte.  Majd  suszterinasként,  mesterét  követve  
Nyíregyházára,  ezt követően  Ungvárra  került.  Tizenöt  éve-
sen  már  Budapesten  űzi  mesterségét  és  három  év  múlva  
Bécsben  a szociáliáldemokrata  párt cipészszakszervezet  fia-
talságának a vezetője. Utána egy ideig Svájcban,  Franciaor-
szágban  él,  ahonnan  a  hivatalos  állami  szervek  szocialista  
tevékenysége  miatt  kiutasítótták  Németországba,  hajóra  
száll  és  az  afrikai  német  gyarmatokra  akar  kijutni,  terve  
nem sikerül,  alkalmi munkákból  él, majd visszatér  Európá-
ba.  A  körözés  alatt  álló  Vaskó  Istvánt  a magyar  hatóságok  
Németországban megtalálják és mint katonakötelest beöltöz-
tetik  bakának  és  Munkácson,  majd  Miskolcon  szolgál,  köz-
ben  kitör  az  első  világháború,  a  keleti  frontra  kerül,  ahol  
súlyosan  megsebesül.  Felgyógyulása  után  még  részt  vett  a  
francia Vogézek mellett lezajlott  harcokban.  

A  háború  után  Ungváron  cipészműhelyt  nyit  és néha  fel-
cseréli  az  árat  és  a  fonalat  az  írótollal.  Vaskó  István  már  
fiatal  korában  írogatott  a helyi  újságokba  eleinte  cikkeket,  
aztán  novellákat,  verseket,  és  szociográfiai  riportokat.  Ké-
sőbb Vaskó megpróbálkozott  egy nagyobb lélegzetű mű meg-
írásával,  amely  az  átélt,  átszenvedett  első  világháború  bor-
zalmait  eleveníti  fel,  mégpedig  Eric  Maria  Remarque-nak  
Nyugaton  a helyzet változatlan  c. regényéhez  hasonlóan.  

Vaskó frontnaplóját Miért? címmel Ungvár egyik nyomdá-
ja adta ki. A könyvet Boksay József, a kárpátaljai  festőiskola 
egyik  alapítója  illusztrálta.  A  polgári  lapok  kritikusai  leki-
csinylően fogadták Vaskó regényét. Az Új Közlöny egyik szá-
ma „csirizes Remarque"-nak  aposztrofálta  az írót. A mű ér-
téke csekély,  de a becse  abban áll, hogy saját  tapasztalatait  



írja le a szerző, ezért korhű dokumentum, a világbéke védel-
mében emeli fel szavát és vádol. A két világháború közti ma-
gyar  irodalmi  életben  igen  rendkívüli  esetnek  tartjuk  azt,  
hogy Vaskó regénye Proc?  címmel cseh nyelven is megjelent 
Munkácson Jan Dusánek és Vaclav Rybárik cseh műfordítók 
átültetésében  1933-ban.  

Vaskó ennél említésre méltóbb művet később már nem al-
kotott,  az ötven  évet sem éri  el,  az  1940-ben  hirtelen  beállt  
halála örökre  elnémítja.  

Művei: Miért. Halálra ítéltek között a vértenger idejében. — 
Uzshorod — Ungvár: Lám Elemér RT. Kő és Könyvnyomdai 
Műintézete, év. п.; Cseh nyelven: Stepan Vaskó: Proc? // Pre-
lozili Jan  Dusánek  a Václáv  Rybárik.  Autorizované  vydáni.  
Vytiskla  „Novina",  tiskárské  a vydavatelské  podniky  v  Mu-
kaceve,  1933.  

Irodalom:  Dupka  György.  Csirizes  Remarque-nak  apo-
sztrofálták...  Mit tudunk az uzshorodi  regényíró cipészről? // 
Kárpáti  Igaz  Szó.  1984. június  13.;  Dupka  György.  Figyel-
meztető  kérdőjel maradt utánuk. Miért? Proc? Vaskó  István  
naplója  csehül //  Kárpáti  Igaz  Szó.  1984. november  10.  
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Miért? 

(Regényrészlet) 

...Bágyadt gyengeséget érzek, kellemes ringatást... gondol-
kozom...  hol vagyok?  Lassan tűnődöm: álmodom-e  vagy  éb-
ren vagyok? Egy-egy ringatásra félálomban tűnődöm: hol va-
gyok?  Nehézkesen  fekszem  helyemen,  bizonyságot  kereső  
gondolattal nézek szét, az ablakra vetődik a szemem. A gyor-
san  tovatűnő  fák  láttára  elképedek:  mi  az,  én vonaton  fek-
szem? Hiszen  akkor megsebesültem.  De hol? Talán  képzelő-
döm.  Megtámaszkodom  könnyű  és  törékeny  karomra,  hogy  
felüljek és mindenről, ami az agyamban burkoltan él, bizony-
ságot szerezzek. Csodálkozom akaratom sikertelenségén. Lá-
bam segítségével ismét megkísérlem ezt, de hasztalan, mert 
csak  tövében  érzem  és  éppolyan  zsibbadt,  mint  a  párnául  
használt  karom.  Erőlködésemben  akaratlanul  hangot  adok,  
mire  egy szanitéc  kérdő  kíváncsisággal  hajlik fölém. Német 
szavaira  újra  tanakodom.  Mégis  mindez  csak  álom?  Vergő-
döm. De miért nem bírok felülni, ébredni,  mikor akarok?  Is-
mételt  kérdésére  egy ideig a feleleten gondolkozom.  így  las-
san megoldódik tépelődésem, álomnak hitt ébrenlétem. Hogy 
is volt? Hol sebesültem meg? De, mert nem találok rá mind-
járt  feleletet, képzeletemben  minden  összevisszaságban  tor-
nyosul  elém. Az összerombolt  gyárnál  megállok, majd hirte-
len  Rezsu  gondolatom  egyetlen  témája.  Megijedek,  miért  
éppen  ő,  az  ő  csonka  alakja jut  eszembe?  Kezeimet  mozga-
tom, szemem  elé tartom, a fátyolon  át látom,  hogy épek!  De 
újra  csak  Rezsu  csonka  alakja  ura  gondolataimnak.  Nagy  
akarattal  elhessegetem,  és nem egész tisztán, újabb  látható  
arc mered rám. Messziről kiáltó szavakat hallok, de már ma-
gyarul:  Hogy  van?  Erőltetem  magam,  hogy  a  kérdezőt  lát-
hassam.  Szemem  párszor  összecsukom  és  a  fölém  hajlótól  
kérdezem:  Mi  bajom?  Megsebesültem?  Panaszkodom:  nem  



érzem  a  lábam  —  Bizony,  fiam,  majdnem  áldozata  lett  vi-
gyázatlanságának.  Most,  mikor  már  mindennek  vége...  E  
szavakra felvidulok, hangos gondolkodással:  igen, már min-
dent értek.  Összeomlott  a front, amikor még ott voltam.  Uj-
jongó  lelkesedéssel:  Vége  a háborúnak?  Hogy  is  történt  se-
besülésem?  Rezsu  csonka  alakját  látom.  A  rám  meredő  
fürkésző  szempár  felé  nézek.  Megrémülök:  El  van  tépve  a  
lábam...?!  Önkéntelenül  igenlő  fejbólintással  igazolja  félel-
mem.  Felordítok:  gyilkosok...!  Öljetek meg,  nem  akarok  így  
élni! Erőlködöm, hogy az ágyról magam ledobjam, tépem ma-
gamról  a takarót.  Csonkaságom  eltakaróját lerántom, hideg 
verejték fut végig rajtam, és már tiszta gondolattal egy ideig 
rámeredek megrövidült végtagomra.  Örült kacagással  átko-
zódom  és  csak  a  képzeletemben  megelevenedett  női  arcra  
csendesedem  le.  Hangosan  lüktető  szívveréssel  mindent  fe-
lejtek, simogatást, csókot várok. Nem, nem akarok meghalni...! 

A  vágy  szülte  kép  múltával  csöndesen,  kérőén  kérdem:  
Ugye nem fogok meghalni? Nehezen gördülő  gondolattal Re-
zsu kínzó halálát látom. Nem, nem akarom őt követni! Cson-
kán is élni akarok...! Elfáradtam, visszahanyatlom és a vonat 
ringatására  elalszom.  

Kaszárnyára emlékeztető kórteremben hallgatom már jár-
ni tudó bajtársaim csoszogó lépéseit. Idegenül érzem magam 
másnyelvű társaim között. Némaságot  fogadok. A velem be-
szédbe  elegyedőknek  csendes  alázatossággal,  tettetett  rossz  
kiejtéssel  csak ennyit válaszolok: „nichts  deutsch..."  Bizako-
dó  dicsekvésüket,  erőltetett,  darabos  durvaságukat,  hőstet-
teik elbeszéléseit hallgatom. Igen, élnem kell, hogy eltompít-
sam azokat. Az otthoniakról  akarok hírt hallani. A gondolat 
szárnyán  hazaszállok,  madárdalt  hallgatva  bolyongok  az  
akáccal  szegélyezett  erdő  alján.  Hallgatom  a  lovat  szőrén  
megülő hangos gyerekek danázását és vágyom őket megmen-
teni  sorsunktól.  



Az ápolónőnek ép katonatársammal való gondtalan, nevet-
gélő  beszélgetései  keserű  irigységet  ébresztenek  bennem.  
Társaim hangos, jókedvű vitatkozására még fájdalmasabb az 
egyedüliség,  az önkéntes  száműzetés.  Azt hiszik, hogy  han-
gos  viselkedésük  bánt,  emiatt  átvisznek  egy  kisebb  kórte-
rembe,  ahol hozzám hasonló  nehéz  sebesültek  fekszenek.  E 
terem lakói  is  csonkák.  Itt  örökös  csend van. Ki-ki  a maga 
gondolataival  foglalkozik.  A  csendet  csak  a  látogatási  idő  
alatt  kíváncsian  hozzánk  is  betekintők  banális  vigasztaló  
szavai törik meg. Undorodom a „Heimat" és „Kaiser" szavak 
említésére.  Találgatom,  milyen  városban  vagyok?  Belefá-
radtam a tétlen fekvésbe.  Éjjelenként  hánykolódva  fekszem 
helyemen,  hallgatom  beteg  társaim  sóhajait.  Élem  képzelt  
gondolatvilágom. Ébrenlétemben foglalkoztat az ábrándvilá-
gomban élő, soha nem mosolygó, csak képzeletemben látott nő. 

Egyik álmatlanul töltött éjjelen, a mellettem haldokló tár-
sam kínjának hallgatására, elfelejtettem megfogadott néma-
ságom, és mint a veszélyben lévő, önmagával tehetetlen, han-
gosan  segélyért  kiáltok  és  a  már  megpuhult  öklömmel  az  
ágyam mellett levő asztalt verdesem és az ajtóra függesztett 
szemmel  várom  a  segítséget.  A  felgyúlt  villany  fényénél  a  
segítséget hozó láttára a képzelt világomban  látott nőre me-
redek.  О ott  áll  a kórterem nyitva hagyott ajtajában  és kér-
dőleg  felém  tart.  Rámutatok  a mellettem  haldoklóra.  A  be-
teggel  foglalkozót  lopva vizsgálom.  Igen, ő az, nem  tévedek.  
A  csöndesedő,  fájdalmát  már  nem  érző,  haldokló  fölé  hajol,  
élettelenül  lecsüngő  karját  mellén  összeteszi.  Az  utolsókat  
lélegzőtől  felém fordulva mondja:  mindjárt vége.  Simogatja  
a haldokló homlokát, megüvegesedni  készülő  szemét lefogja 
és elhalóan imát mond. Elfordulok, mert szégyellem csonka-
ságom,  elhanyagolt  arcom.  De  őt  látni  kívánó  vággyal  újra  
visszafordulok  és  nagyokat  sóhajtozom,  hogy  figyelmét  ma-
gamra tereljem.  Ezt  el  is  érem,  és kívánságom  iránt  érdek-
lődik.  Piruló  szégyennel,  esdeklő  szemmel,  mint  az  anya  



nagybeteg  gyermekének  megmentése  érdekében  az  orvost,  
kérem, hogy üljön le. Letakarja  már kékülő  társamat,  telje-
síti  kérésem.  Odébb  csúszom  ágyamon,  alázatos,  néma  ké-
réssel  szememben,  megbántásától  félve,  az  ágyra  mutatok.  
Nem merek ránézni, behunyom szemem. Homlokomat simo-
gató kezének érintésére megremegek, nehezen tartom vissza 
ernyedt karomat,  hogy kezét elkapva  csókolhassam.  

Kezének  simogatására  minden  szenvedésemért  bőséges  
jutalmat  érzek.  Hogy  örökké tartson, vágyom  meghalni.  Si-
mogató kezétől megeredő  könnyeim  az arcomon nőtt  szőrer-
dőt  öntözik.  A  sokat  szenvedettek  megértésével  vigasztal:  
csillapuljon!  Az összevisszaságban  arcomat borító  szőrerdőt  
simogatja: Mi fáj? — Elfojtom a feltörő  szavakat,  rámutatok 
a  letakart  hullára:  „vigyék  el".  Mint  a mindenki  kedvét  ke-
reső  gyermek, sietve hagyja el a szobát, hogy teljesítse kéré-
sem.  Örök időnek  tetsző  néhány perc múltával  a szanitécek 
egyedül jönnek  a hulláért.  Megcsalatva  érzem  magam.  Ag-
gódó reménnyel lesem, nem követi-e őket még valaki. A nyi-
tott ajtóra szegezett szemmel várakozom, de a szanitécek tá-
vozása  láttára  az  ajtót  maga  után  bezárni  akaró  felé  
önkéntelenül  kiáltok.  Ennek  „na,  mi  az?"  durva  kérdésére  
megijedek  és gyáván  kérem:  „adjon  egy pohár vizet!"  Kelle-
metlen morgással  kísért kiszolgálásán felháborodom  és a fe-
lém  nyújtott  vízzel  telt  vaspoharat  dühösen  belé  vágom  és  
csúnya káromkodással  kísérem kifakadásom.  Ordítok,  mint 
akinek  a  csontját  fürészelik,  fölverem  néma  csendben  alvó  
társaimat. Felijedésükre megbánom viselkedésem, panaszos 
sértődöttséggel  kérdem  a  reszkető  szanitécet:  „miért  vagy  
durva?"  és  már  én  sürgetem  az  ajtó  bezárását.  Csonkasá-
gomnak  tudom  be  a  húzódó  kiszolgálást,  elkeseredek,  és  
mert még  mindig  nem jön  a nővér,  megerednek  könnyeim.  

A  reggeli  viziten  már  sajnálom  a történteket,  bocsánatot  
akarok kérni, de az orvos háta mögül előlépett nővér láttára 
visszafojtom  szavaimat  és elkeseredett  daccal várom  a  dor-



gálást,  hogy  csonkaságom  miatti  megvetettségemért  fizes-
sek.  Ehelyett  az  orvos  elébe  tolakodott  nővér rám  mutatva  
és  alázatosan  kéri  az  orvost,  hogy  a most  kiürült  kétágyas  
szobának  én  legyek  a  lakója.  A  várt  és  elmaradt  dorgálás  
helyett jutalmazást kapok. Az orvostól elmaradt nővértől bo-
csánatot  kérek.  Jutalmul  simogatja  arcom.  Elérzékenyülök  
és alig hallhatóan rebegem: Isten áldjon meg nővér. Lengyel 
nyelven számomra érthetetlen szavakat mormol és simogatja 
homlokom... Igen, ő az, és kezét elkapva csókolgatom. Pirulá-
sát felháborodásnak veszem,  alázatos  könyörgésemre  azon-
ban megnyugtat: nem, nem haragszom. És, hogy a szemében 
felcsillant könnyeit takarja,  elsiet  az orvos  után.  

Csak  most  fáj  igazán  csonkaságom.  Keserűséggel  gondo-
lom: de miért nem visznek el innen? Nem, nem akarom meg-
bántani  még  gondolatban  sem.  Haragszom  a tegnap  kihűlt  
társamra, őt okolom némaságom elvesztése miatt. Takaróm-
ba fojtom sírásom.  Mit  tegyek?  Még  ma  el  innen,  nem  aka-
rom,  hogy  megtudja  vergődő  szívem  titkát.  Lelki  kínoktól  
szenvedek, mikor a hullát elszállító szanitécek a szobába lép-
nek. Ijedten nézek társaimra, hogy közülük melyik halt meg. 
Eláll a lélegzetem, amikor a hordágyat ágyam elé teszik. Gör-
csösen megkapaszkodom vaságyamba: mit akartok? Már fé-
lek, hogy büntetésből visznek el. Nem, nem akarok elmenni.  
Engedelmeskedő  csendességgel mondja a tegnap megbántott 
szanitéc: a főorvos úr parancsára átvisszük a külön  szobába.  
Kételkedem,  azt hiszem, hogy ezt csak kifogásnak mondják.  
Nem  engedem  el  az  ágyat  és ordítom,  hogy  nem  akarok  el-
menni.  Fürkészek  szemükben,  hogy  nem  akarnak-e  meg-
csalni.  De  beteg  társaim  elhaló  nyöszörgésére  elengedem  
ágyam görcsösen szorított szélét. Félek, hogy látnom és hall-
gatnom kell a nyöszörgők kimúlását.  Most már magam  sür-
getem: na vigyetek.  A folyosóra kitett hordágyamon,  mint a 
siralomházat elhagyott halálraítélt,  aki megtorpan az utolsó 
úttól,  amely  még  a haláltól  elválasztja,  reménytelen  mene-



külésre gondol és visszavágyik a halált hirdető siralomházba,  
kínos vergődéssel  tovább  élni,  ugyanúgy  tehetetlenül  enge-
delmeskedem  az engem cipelő  szanitéceknek.  

Az  ürességtől  ásítozó  szobában  gondolataimba  mélyedek:  
igen, itt jó lesz, mindenkitől elhagyatva, látogatót nem várva, 
emlékeimnek,  vágyaimnak  élhetek.  Az  ajtóm  előtt  könnyű,  
kopogó  léptekre  felfigyelek.  Igen,  ez  ő. Repeső  szívvel  talál-
gatom,  hogy  bejön-e,  de  a  kopogó  lépések  eltávoztával  el-
szontyolodom:  nem,  ő  sem jobb  a többinél.  Majd megint  vé-
delmezem,  és  vitatkozom  magammal:  Ki  vagy  te?  Miért  
akarsz tőle többet, mint ápolást? Szeressen? Miért?  Csonka-
ságoddal te se vagy neki több, mint a többi. De mit is akarsz 
még?  Rezsu már  megmutatta  az utat, melyen  menned  kell.  
Igen, követnem kell.  Megborzadok  a halál  gondolatától,  ke-
zemet védőleg tartom magam elé. Nem, még nem. Viaskodom 
önmagammal.  Képzeletben  lótó-futó  emberáradatot  látok.  
Az emberek az úttest szélén pihenő  emberroncs mellett gon-
dolkodás nélkül siklanak tova. Énem bántó  figyelmeztetését  
hallgatom:  Látod? Mit akarsz  még?  Szégyenkezem  az  előbb  
érzettek  miatt.  Igen,  tudom  már,  mit  kell  tennem.  Már  is-
merem  a rám váró életet. Az utca forgatagában  mezítlábas,  
rongyos  gyermektől  vezetett,  piszkos  katonaruhát  viselő  fe-
kete  szemüveges  láttára fellázadok.  Biztatom  a tapogató já-
rásút:  ne  féltsd már  értéktelen  életed.  Kiáltsd  oda:  a ti  bű-
nötök  az  én  vezettetésem.  Gondolatban  a  zajló  életbe  
helyezem magam és nem veszem  észre  a körülöttem  történ-
teket.  Ezért  meglepő  csodálkozással  nézek  az  ágyam  csino-
sítását  végző  nővérre.  Szavakat  keresek a  megszólításához,  
de  ő megelőz  és  ágyam  szélére  ül.  Térdén  pihentetett  kezét  
megfogom  és ráfüggesztett  égő  szemekkel  hangosan  dobogó  
szívemre  teszem.  Végtelen  megelégedettséget,  könnyűséget  
érzek. Féltett  titkom fölött őrködve, hosszú hallgatásba  me-
rülök. Könnyei csillogásából sorsom szánakozását látom. Rá-
függesztett szemem lecsukom  és hangos  gondolkodásommal  



elárulom  egyedüliségem  miatti  szenvedésemet.  Reményte-
lenné vált  életem,  elcsúfításomat  fuldokló  zokogással  pana-
szolom. Hogy szabaduljak meg mindenki terhére lett életem-
től? Könyörögve kérem, hogy adjon altatót, amely örök álmot 
nyújt  és  mentsen  meg  lelki  szenvedésemtől.  Kétségbeesett  
panaszkodásomra  vigasztal:  miért  halna  meg? Nem,  magá-
nak élni kell...  és kibuggyanó könnyeit törli... Én magam so-
kat,  talán  többet  vesztettem.  Nem,  senki  többet,  mint  én.  
Csendes  panaszkodással  mondja:  éltem  rettegve  féltem  az  
agyonveretéstől,  láttam  az  anyám  megőrülését,  hirtelen  
megőszülését,  szolgánk  gránáttal  való  agyonütését,  félig  el-
temetett  véres  hulláját,  hónapokon  át  éltem  élőhalott  
anyámmal  patkányoktól  hemzsegő  pinceodukban,  kéreget-
tem a mindennapit, a temetésre szükségeset összekoldultam. 
Hallgattam  fájdalomtól  már-már  meghasadó  szívvel  a  tes-
temért  pénzt  kínálók  ocsmány  beszédét.  Anyám  elvesztése  
után  küzdöttem  halálra  csábító  gondolataimmal,  kerülget-
tem a haláltadó jégtábláktól  zajló Dunát, csikorgó hideg, téli 
éjszakákon  szenvedtem  az éhségtől,  hidegtől.  Mindekitől  el-
hagyatva,  elfeledve, betegen feküdtem, míg egy, a  sorsomat  
véletlenül megismerő, névtelenségbe burkolódzó segített raj-
tam. Biztatott, lebeszélt az öngyilkosság gondolatáról. Aztán 
felismertem  kötelességemet:  életemet  a  hozzám  hasonló  
szenvedőknek  áldozni.  Lecsillapulva  mondja  tovább:  meg-
nyugodtam, már csak éjszakáimon kísértenek mindezek em-
lékei. Magába mélyedt, hangos gondolkozással:  egy érdemül  
adott, visszakapott  kézcsók.  

Túláradó boldogsággal,  mint  az elveszett  gyermekét  meg-
találó anya kiáltja: tudtam! Szívemen pihenő kezét elkapom, 
és csókokkal  halmozom.  Homlokomon  érzett,  leheletkönnyű  
csókjára  felnyitom  szemem.  Hitetlenül  tekintek  a  rámmo-
solygó szempárra. Mint egy boldog álomból még szebb valóra 
ébredő  kétkedem:  mindez  valóság-e?  Ránézek.  —  Nem  ál-
modol,  éreztem,  hogy  megtalállak.  A  boldogságtól  nevetve  



mondja: nem vagy már csonka, így foglak szeretni, érted aka-
rok  élni.  Átszellemült  arccal,  fölvetett  szemekkel  folytatja:  
Istenem, megtaláltam! Van már miért és kiért élnem, és ne-
ked is  élned kell,  életeddel  tartozol  szenvedő  embertársaid-
nak! Hirtelen megfinomult kezemhez hajlik, és megcsókolja. 
Csintalanul  paskolja  arcomat: ezt a csúnya,  öregítő  szakáll-
erdőt pedig kiirtjuk. Mint a gyermek, akinek régi vágya tel-
jesedik,  örömtől  ragyogó  arccal  kérdi:  akarod,  megengeded?  
Választ  sem várva,  szalad  ki  a szobából.  Kisvártatva  maga  
után vonszolja a katonából lett kórházi borbélyt.  Ellenállha-
tatlan kedvességgel  rámutat borotválatlan  arcomra: le azzal 
az öregítő  szakállal.  Az orvos is gyakrabban  látogatott  meg,  
és gondos kezeléssel siettette gyógyulásomat. Az egyik napon 
pedig kijelentette, hogy nincs már baj. Ennyi  örömre elfelej-
tem csonkaságom, örülök a megmentett életnek, nem gondo-
lok  arra, mit hoz  a jövő.  Szép  lett  az  életem.  

Mint  röpke  pillanat,  múlnak  a napok.  A gondtalanul  élő,  
szerelmes madárpárhoz hasonlóan tervezgetjük, építjük bol-
dogságunkjövő  fészkét. Rég  eggyé lett leikünkön  kívül  oda-
adtuk egymásnak testünket, és a tavaszi mámorral  kacagva 
élünk. 

Az őszt búcsúztató napok egyik reggelén mindenem boldog 
pirulással  súgja: anya vagyok. Eltünk további  folytatásának 
hírére  egybeforr  ajkunk.  Kibontakozom  ölelő  karjából,  és  
megkérdem:  milyen  vallású  vagy?  Egyszerre  hangosan  fel-
nevetünk, hogy még nem ismeijük  egymás múltját  és vallá-
sát. Kacagunk édesanyám esetleg később jelentkező  megbot-
ránkozásán,  hogy  zsidólány  az  unokájának  az  anyja.  A  
nyakában  csüngő,  anyjától  való  amulettre,  bánatos  vissza-
emlékezései miatt, szomorú arccal mutat: ez az egyetlen em-
lékem,  amit  továbbra  is  megőrzők.  Az  emlékezés  előcsalta  
könnyeket lecsókolom. Igen, megtartod és hozzá hasonlót ne-
kem is szerezzél.  Örül kívánságomnak. Várj, az én megmen-
tőmtől kaptam egyet, mely  az általatok imádottat  ábrázolja.  



Ez jó  lesz neked,  és az ezüstláncon  csüngő  Jézust  és Máriát  
ábrázoló  amulettet nyakamba  akasztja.  

Nap-nap mellett sürgetem a műlábát, hogy hazavihessem 
kincsem,  és megtanulok  újra imádkozni,  hogy  a sok boldog-
ságot így megháláljam. Az együtt töltött órákban nevetgélve  
vitatkozunk,  hogy  a kicsi  fiú vagy  leány  legyen?  Megértően  
egyeztünk meg, hogy fiút várunk, akiben majd tovább él aka-
ratunk,  akit  a  háború  elleni  harcra  nevelünk,  hogy  szülői  
boldogságáért  ezzel fizessen. A napok nagyobb részét  együtt  
töltjük  és  várjuk  a  kacagó  csöppséget,  akivel  gondolatban  
már játszadozunk,  így készülünk  a fogadtatására. 

A nehezen várt műláb megjöttekor nézegetjük  annak  csi-
nos  lábfejét,  és  mint  a  gyermek  a  még  nem  látott  játékot  
forgatjuk.  Elveszett  lábamra  emlékeztet,  és keserű  érzéstől  
kibuggyanó  könnyeimet  lopva letörlöm.  A műlábát  —  szép-
ségét,  tökéletességét  dicsérő  orvosi  biztatásra  —  felkötöm.  
Az ágyba kapaszkodom, lépkedni próbálgatok.  Egyre növek-
vő  örömmel  és  repeső  szívvel  gondolok  eltüntetett  csonka-
ságomra  és  arra,  hogy  már  mehetünk  haza.  Eszembe  jut  
könnyeit elsírt anyám öröme, amit rajtunk kívül a már nem-
sokára megszületendő  kicsi  szerez majd neki. Boldogság he-
vít  az  örömtől  sugárzó  asszonyom  láttán.  Az  újra  tanult já-
rástól  elfáradok  és  ágyamra vetem  magam.  

Ezzel végződik Vaskó  Béla  szakaszvezető  naplója.  

*  *  *  

Már  számolgatták  a  napokat,  amelyek  utazásuktól  még  
elválasztották őket, amikor egyik reggelen, a vizitet  megelő-
zően  a boldoggá  tett  csonka katona  gyöngeségről  panaszko-
dik  asszonyának.  Lábában  szúrós  fájást  érez,  és  lebontja  a  
már  csak  védőnek  használt  kötést.  Megkékült  csonkjának  
láttára  megrémülve  fordul  párjához:  hívj  orvost!  A  csonk  
vizsgálatában  elmélyedő  orvosra  függesztett  szemekkel,  



rossz sejtésektől  gyötörve,  kétségbeesett  arccal váija  annak  
megnyugtató  szavait,  de  amikor  komor  arcáról  nem tud  re-
ményt  leolvasni:  összekulcsolja  kezeit  és  sírva  könyörög:  
mentsen  meg...!  

Az  orvos  gyenge  biztatásából  kiérzi  a valót.  Akaratát  el-
vesztve,  kétségbeesetten  borul  bénult,  kékülő  csonkjára,  és  
ziháló kebellel, fáradtan, de öntudatának még teljes birtoká-
ban,  halkan  kérdi:  Miért?  Akadozva  szótagolja:  Miért?  kell  
meg-hal-nom?  Érzi  a rohanva jövő  véget, simogatja  sírását  
elfojtó asszonyának a kezét: ne-veld fi-ún-kat...! Egyre hal-
kul  beszéde.  Ne  fe-ledd  szen-ve-dé-sün-ket,  a  szen-ve-
dést...  —  Csókot  lehel  a  kezében  pihenő  kézre  és  fáradtan  
dől  a párnára...  

Lázában hullámzó kebellel vergődik. Nem,...  én nem akar-
tam. Iszonyattól  eltorzult  arccal hánykolódik  fekhelyén, ke-
zét védőleg maga elé tartja: segítség...! Összefüggéstelen sza-
vakat  mond...  fel-felemelkedik  fekhelyéről...  rémes  kiáltás:  
hurrá,  ...  nem,  hadnagy  úr,  ez  nem  céda,  nem...  nem...  ke-
servesen zokog... Fogát összevágja, habzó szájjal, ökölbe szo-
rult  kezekkel  vág  a levegőbe. Ne,  te gyilkos...!  Kínok  között  
fetreng. Rezsu...  elcsendesedik...  Tudom már...  Igen...  Leha-
nyatlott  karokkal,  pihegően  zihál,  majd  utolsót  lélegzik,  a  
szívverése  megáll...  

(Miért?) 



SÁFÁRY LÁSZLÓ 

Nyugat-európai  ízlésáramlatok a felvidéki ma-
gyar költészetben (1920—1938)* 

Az  összeomlás,  mely  a  magyarságra  a  világháború  után  
rászakadt,  közel  egymillió  magyart juttatott  Csehszlovákiá-
nak,  ennek  a hirtelen  és  gyorsan  született,  és  ezt  az  „ame-
rikai tempót" további életében és halálában is megőrző fiatal 
államnak.  Az  elszakított  magyarság  nem  rendelkezett  zárt  
területi egységgel, s így nem rendelkezett önálló szellemi ha-
gyományokkal  sem,  melyek  az  ismeretlenbe  zuhanás  után  
azonnal kristályosítható magvát adták volna szellemi maga-
tartásának../ 

A felvidéki költő  az államfordulatig Budapesten  keresztül  
ismerkedett meg a nyugat-európai ízlésáramlatokkal.  Buda-
pest  szerepe  ezután  sem szűnt  meg,  de  már  nem  volt  kizá-
rólagos, még a köztársaság  első  éveiben  sem...  

A magasabb rendű kritika a Felvidéken nem tudott kiala-
kulni, csak igen szórványosan jelentkezett egy-egy  cikkben,  
bírálatban. A megítélés alapja rendszerint a világnézet volt. 
Formakérdések szempontjából nagyon ritkán nyúlnak a mű-
vekhez.  Ez  a  hiány  mindvégig  megakadályozta  az  értékek  
tisztázódását, így aztán megdöbbenést  és érzékeny megbán-

*  Ez az írás annak a tanári  szakdolgozatnak rövidített változata,  amelyet 
a két  háború  közti  csehszlovákiai  magyar  költészet  rokonszenves  alakja,  
Sáfáry  László  (1910—1943)  a  budapesti  egyetem  magyar-latin  szakos  
hallgatójaként  1941-ben készített. A szakdolgozat másolata  1988-ban  ke-
rült  elő  a költő  szülővárosában,  Munkácson  és Debrecenben  lakó  nővére-
inek:  Sáfáry  Máriának  és Jolánnak  tulajdonában  van.  Sáfárynak  az  volt  
a  szándéka, hogy  doktori  disszertációvá  fejleszti,  de  ez  nem  valósulhatott  
meg, mert katonai  szolgálatra behívva,  a keleti fronton  1943-ban,  33 éves 
korában  meghalt.  A dolgozatot  közreadta  Turczel  Lajos  a Regio  1990.  de-
cemberi  4.  számában.  



tódást keltett, ha egy-egy budapesti  bíráló pusztán a művé-
szet és mesterség szemszögéből tekintett a felvidéki költészet 
alkotásaira  (pl.  Illés Endre, Nyugat,  1933)...  

Kállay  Miklós  mondja  egy  helyen  —  példaként  említve  
Walt Whitman szabadverseit —, hogy a modern líra első pil-
lantásra prózának tűnő nyelve sokkal távolabb áll a prózától, 
mint  a realista  költészet  ütemes,  strófás  szerkezetű  termé-
kei.  Amit  azonban  fellelhetünk  Whitman  verseiben,  nem  
mindig,  sőt  igen  ritkán  találjuk  meg  abban  a baloldali  köl-
tészetben,  melynek  alkotásait  gáttalan  örömmel  fogadta  a  
vele  azonos világnézetű  kritika.  Ugyanezt  a kritikátlan  kri-
tikát láthatjuk akkor is, mikor a konzervatív  felvidéki  kriti-
kusok  tárgyalják  a múlt  század  formaeredményeinek  alap-
ján  álló  költői  alkotásokat,  ha  azok  a  konzervatív  nemzeti  
gondolatot  szolgálják.  Egymás  műveinek  megítélésében  pe-
dig a két tábor kiindulópontja  a jócskán előlegezett  balítélet  
volt. Ezen csak néhány bíráló tudott felülemelkedni,  de ezek 
is csak a költők emberi magatartását vizsgálták, emberi ma-
gatartásuknak  általános  értékű, s a kisebbségi  élet teljessé-
gében  hasznosítható  jegyeit  keresték.  A  költői  magatartás  
kérdéséhez,  a mesterséges  műgondjaihoz  azonban kevés  ér-
zékük volt.  

A  köztársaság*  első  5  évében  a  nyugat-európai  áramla-
tokkal  az  emigránsok  sajtóján  keresztül  ismerkedett  meg a  
fiatal  felvidéki  tollforgató.  A  Bécsi  Magyar  Újság,  a  Tűz  s  
nem utolsósorban Kassák Ma c. folyóirata szállították az ösz-
tönzéseket példák, manifesztumok és ismertető  cikkek alak-
jában.  Az  „izmusok"  harsogásának  kora  volt  ez.  Az  eszmé-
nyeiben  csalódott polgári  lélek kereste  az új szellemet,  mely  
kivezeti  csömöréből, s kereste az új kifejezési  formákat az új 
szellem számára.  Egyesek megtalálták  a nekik megfelelő  új  
szellemiséget,  mások  új  kifejezési  formákat  találtak,  de  a  

*  Az  eredetiben  a „megszállás"  szó  szerepel.  



tiszta új bort  s a megfelelő  új tömlőt hozzá kevesen  találták  
meg. Akik megtalálták,  azok nagy múvészek  s egyben  nagy  
formaművészek  is,  mert  nem  az  a  formaművész,  aki  minél  
több  régi forma — sokszor játékos  — variálására  képes.  

Az izmusok elsője, a futurizmus még a háború idején har-
colta  meg  a  maga  harcát.  A  pepecselő  dekorálás  helyett  a  
dolgok dinamikáját,  gyors lüktetését hangsúlyozta  ki. Maga 
a  futurizmus  azonban  közvetlen  hatást  alig  tett  a  magyar  
költészetre, a felvidékire egyáltalán nem. Az a két újító moz-
galom,  mellyel  megismerkedtek  a  felvidékiek:  a  németek  
expresszionizmusa  és  a  franciák  kubizmusa,  helyesebben  
szürrealizmusa volt...  

Ha ... összegezni akarom a nyugat-európai  ízlésáramlatok  
szerepét  a felvidéki  magyar  költészetben,  akkor  azt  kell  el-
sősorban  megállapítanom,  hogy  Nyugat-Európát  itt  legin-
kább Németország, a németek irodalmi mozgalmai  képvisel-
ték.  Az  expresszionizmus,  az  új  tárgyilagosság  különböző  
válfajai  mind  a  német  költészet  révén  váltak  a  Felvidéken  
is ható tényezőkké.  Másodiknak  a francia szellemet,  a fran-
cia irodalmi  kezdeményezéseket  kell említenem, bár a szim-
bolizmussal nem közvetlenül ismerkedtek meg a felvidékiek, 
hanem  többnyire  Budapesten  keresztül  még  az  összeomlás  
előtt.  A  szürrealizmus  azonban  már  későbbi  ismeretség,  a  
kisebbségi  sors idejére  eső élmény volt. Harmadik helyre te-
hetjük  a cseheket,  azaz  Wolker  költészetét.  Más  népek  iro-
dalmi  mozgalmai  nem  hatottak,  Walt  Whitman  kései  meg-
ismerése  is másodkézből  történt.  

Az egyes ízlésáramlatok közül a legnagyobb hatást kétség-
telenül  az  expresszionizmus  tette.  Expresszionista  költőnk  
nem sok van,  de ettől  függetlenül  a mozgalomtól  tanultuk a 
szabadverset,  a  merészséget  az  emeltebb  hangra,  akár  az  
egzaltációig,  a megszabadulást  a fölösleges jelzőktől.  A mér-
téket,  az  egyszerűséget,  a  szellem  tisztaságát  a  merész  
asszociációkkal  együtt a francia Apollinaire példázta annak,  



aki hozzájutott. Az új tárgyilagosság felvidéki  elindulásához  
nem nagyon kellett külföldi indíték, de kétségtelenül sok pél-
dát  és  ösztönzést  nyújtott  a németek  Arbeiterdichtungja  és  
dokumentációs  költészete.  

E  nyugati  áramlatok hatása azonban nem volt olyan mér-
tékű, hogy költőink eredeti,  egyéni hangját elvette volna tő-
lünk.  Valamennyi  ízlésáramlat  megkapta  a  Felvidéken  a  
couleur  local e-t,  mert hiszen kellett  is, hogy  a más táj, más 
körülmények,  más emberek  ezt megadják  nekik.  

S ha megkérdezik tőlem, hozott-e  a felvidéki magyar  köl-
tészet  az egyetemes  magyar költészet  számára valami  újat,  
valami különöset stílusban  és ízlésben, azt válaszolom, hogy 
nem sokat.  A  18 évig  tartó  munkájával,  a közönséghez  való  
szoros  kapcsolataival,  egymás megbecsülésével,  s nem  utol-
sósorban  a nyugat-európai  ízlésáramlatok  gyakorlati  meg-
ismerkedésével  azonban  feltétlenül  hozzájárult  a  felvidéki  
fiatalság neveléséhez. Ennek köszönhetően a felvidéki fiatal-
ságban megvan a szépség szeretete, a költő és költészet meg-
becsülése,  némi jártasság  és ízlés olvasmányainak  megválo-
gatásában, egyszóval:  olvasóközönség.  



Utószó 

Ruszinszkóról, illetve Kárpátaljáról, ezen belül kárpátaljai 
magyarokról,  pontosabban  az  első  kisebbségi  korszak  ma-
gyar  művelődéséről,  irodalmáról  „azóta  kell  beszélnünk,  
hogy  az  I.  világháborút  lezáró  versailles-i  békeszerződés-
rendszer  1919-es  saint-germaini,  illetve  1920-as  trianoni  
békéje  a  szétszabdalt  történelmi  Magyarország  északkeleti  
területét is az  1918 végén megalakított  Csehszlovák Köztár-
sasághoz csatolta. Csehszlovákiának  a náci Németország  ál-
tali  feldarabolása  után,  1938 novemberében  és  1939  márci-

7  1  
usában magyar csapatok foglalták el Kárpátalját."  A terület 
1944.  október  végéig  ismét  Magyarországhoz  tartozott.  A  
szovjet hadsereg, illetve az NKVD fegyvereinek  árnyékában  
Kárpátalja túlnyomó többségű szláv lakossága a sztálinisták 
kezdeményezésére  egy  hónap  múlva  a  Szovjet-Ukrajnához  
való csatlakozásról határozott, miközben „malenykij robotra" 
hurcolták  el a magyar férfilakosságot, s ezzel  kezdetét vette 
a  kárpátaljai  magyarság  második kisebbségi  korszaka...  

Az  első  kisebbségi  korszak  irodalmi  teljesítményéből  ké-
szülő jelen  válogatásunk  megkezdésekor  a Kárpátaljáról  el-
származott  Balla  Gyula  irodalomtörténész  axióma-értékű  
megállapítását  fogadtuk el kiindulópontként:  „A két  háború 
közti  magyar  kisebbségi  irodalmakról  szólva  nem  választ-
ható  külön  a kárpátaljai  (ruszinszkói)  és  a szlovákiai  (szlo-
venszkói)  magyar  irodalom.  Ma  már  leginkább  csehszlo-
vákiai  magyar  irodalomról  beszélünk,  s  legfeljebb  az  
időhatárokat  jelezzük  nyomatékosan.  Kétségtelen,  hogy  a  
mai  kárpátaljai  magyar  irodalom  a  két  háború  közti  cseh-

1 Vergődő Szél. A kárpátaljai  magyar irodalom antológiája  1953 —  1988.  
Összeállította,  a  szöveget  gondozta,  a jegyzeteket  és  az  utószót  írta  
M. Takács Lajos. Budapest—Ungvár:  Magvető  Könyvkiadó—Kárpáti  Könyv-
kiadó,  1990.  —  285  o.  



szlovákiai  magyar irodalomban  gyökerezik, akkor tette meg 
az első lépéseket a viszonylagos önállóság felé, akkor alakul-
tak ki jellegzetes táji-regionális színei (még ha ezt egy időben 
egyesek  meg  is  kérdőjelezték)...  A  mai  kárpátaljai  magyar  
szellemi  élet  képviselőinek  tehát  azt  a  célt  kell  követniük,  
hogy  a hagyomány teremtés  szándékát  és  óhaját  kövesse  el-
mélyült  irodalom-  és  művelődéstörténeti  munka,  amely  fi-
gyelmét  kiterjeszti  a  terület  képzőművészetére,  feldolgozza  
Kárpátalja színházi, zenei, sajtótörténeti  stb.  hagyományait  
is. Csakis így számolhatók fel a mai kárpátaljai magyar szel-
lemi  élet  árvaságáról,  hagyománytalanságáról  forgalomban  
lévő  hamis  képzetek."1  

Egyetértettünk  azzal  is,  amit  lényegében  ugyanezzel  a  
problémával  kapcsolatban később,  1992-ben Balla  Gyulával  
együtt  az ugyancsak Kárpátaljáról  elszármazott  S. Benedek 
András  irodalomtörténész  fogalmazott  meg:  történelem  
alakulása  tehát úgy hozta, hogy  egy kisebbségi  irodalom re-
gionális  hagyományt  keresett  magának,  különösen  akkor,  
amikor  kiderült,  hogy  a  szellemi  önellátás  még  szocialista  
körülmények  között  is  meghaladja  egy  nemzeti  kisebbség  
szellemi  kapacitását.  (Egy ideig úgy hitték, hogy  ez lehetsé-
ges!)  Ahogy  a  kultúrpolitikai  széljárás  kedvezőbbre  fordult  
(a  hatvanas  évek  elején-közepén),  néhányan  szívós  hagyo-
mányépítésbe kezdtek, mondván: a kibontakozó, megizmoso-
dó  kárpátaljai  magyar  irodalomnak  is  szüksége  van  a  két  
világháború  közti hagyományokra.  Biztató mondatok  érkez-
tek Pozsonyból,  Csanda Sándortól  is: „Csak röviden  tárgya-
lom azoknak az íróknak a munkásságát, akik az akkor Cseh-
szlovákiához  tartozó  Kárpát-Ukrajnában  (?)  éltek  (Sáfáry  
László, Ilku Pál stb.)" — írja Első nemzedék című kötetében. 

^a l la  Gyula.  A kárpátaljai  (Kárpát-ukrajnai)  magyar irodalom  regio-
nális  hagyományairól  //  Magyarságkutatás  1987.  —  Budapest,  1987.  —  
299—341.  o.  



Az  ö véleménye  is  az,  hogy  a fenti  írók  munkássága  a kár-
pátaljai  magyar  irodalom hagyományához  tartozik. Tehát a 
semmiből való indulás, a hagyománynélküliség sokkoló, gör-
csös érzésétől, ha későn is, de sikerült megszabadulnia a kár-
pátaljai  magyar  irodalomnak.  Hogy  ez  milyen  teljesítmé-
nyekhez  segítette  hozzá  az  ott  élő  magyar  írókat,  az  más  
kérdés, mindenesetre szellemi árvaságukat, lelenckomplexu-
sukat  oldani  tudta.  

De nemcsak a hagyományteremtés igénye miatt mondhat-
juk Sáfáry Lászlót és Tamás Mihályt kárpátaljai  írónak. Él-
ményviláguk,  a  kisebbségi  létforma  szuggesztív  átélése,  az  
együtt  élő  népek  gondjait  őrző  és  felvállaló  írói  attitüdjük  
mindig  a szülőföldből  fakadt.  Az  egész magyar  nyelvterület  
megbecsülését megérdemlik viszont, mert mondandóik  soha  
nem voltak  provinciálisak."1  

Kettős  kezdet jellemzi  tehát  a kárpátaljai  magyar  irodal-
mat:  1919-től  1938-ig,  ideszámítva  az  1939—1944  közti  át-
meneti  szakaszt  is; a második  világháború  végétől  kezdetét  
veszi a második nagy korszak, amelynek szintén megvannak 
a  belső  szakaszai  (1944—1951,  1951—1957,  1957—1965,  
1965—1991,  1991-től  számítható  napjainkban  a  harmadik  
kisebbségi  korszak  a függetlenné vált Ukrajna  keretében).  

Ezek az időszakok a kárpátaljai  magyarság  életét  is befo-
lyásoló nagy történelmi változásokat követik, s ez utóbbi adja 
meg a magyarázatát annak is, hogy az általunk  összeállított  
reprezentatív  antológia  az  első  kisebbségi  korszak  irodalmi  
terméséből nyújt válogatást. A gyűjteményben szereplők mű-
veit  mintegy  félszáznyi  kiadványból  válogattuk,  míg  az  át-
nézett versek, elbeszélések,  regények  és színdarabok  száma  
maghaladja  a  másfél  ezret.  A  közel  száz  alkotóból  csak  18  
írót  és költőt  mutatunk  be,  akikről  úgy  érezzük,  hogy  több  

'Balla  Gyula,  S.  Benedek András.  Kárpátalja:  Útikalauz.  —  Ungvár—  
Budapest:  Kárpáti  Kiadó—Gondolat  Kiadó,  1992.  —  89.  o.  



kötetes  szerzőkként  is felvállalták  a kisebbségi  írói  sorsot s 
élményvilágukból  fakadó mondandóik „soha nem voltak pro-
vinciálisak", ezért megérdemlik az utókor megbecsülését, hi-
szen  a kegyetlen  trianoni  békediktátumot  követő  esztendők  
során feltétlenül hozzájárultak a magyarságtudat fenntartá-
sához,  a  közösségek  önszerveződéséhez,  az  egyetemes  ma-
gyar kultúra lelki-szellemi  egységének megteremtéséhez.  A  
felnövekvő  ifjúság körében  is  táplálták  a megmaradás  esz-
méjét. A művelődés tekintetében szívükbe oltották a szépség, 
a  tudás  szeretetét,  az  egymásrautaltság  érzetét.  És  ami  lé-
nyeges: a helyi magyar szellemi élet önálló arculatának meg-
határozói voltak ők a mély szláv politikai és kultúrhatás min-
dennapos  folyamatában  is.  Ezért  tartjuk  hibásnak  többek  
között  Balla  László  nézetét,  aki  a  Kárpáti  Igaz  Szó  1975.  
december  7. számában  fejtette  ki  Szovjet  Magyarok  cikkso-
rozat Hagyományok c. részében „...hogy a Kárpátontúlon ma 
működő  szovjet  magyar  írók  elődei  semmiként  sem  azok  a  
különböző  rendű  és rangú, eszmei  meggyőződésű  és  kötődé-
sű,  egymással  kapcsolatban  alig  levő  magyar  tollforgatók,  
akik a felszabadulás előtti időkben véletlenül  épp az egykori 
Ung, Bereg,  Ugocsa  megyében  és Észak-Máramarosban  te-
vékenykednek, hanem — ha mindenáron hagyományok után 
kutatunk —  sokkal  inkább  azok  a szerzők,  akik  ugyancsak  
szovjet magyar írókként  a mieinkkel  teljesen  azonos  ideoló-
gia alapján, ugyanazon esztétikai elvek szerint, egységes cso-
portba  szerveződve  tevékenykedtek  a Szovjetunióban  a  két  
világháború  között,  a második  alatt  és még  egy ideig  utána  
is.  Ha  tehát  valaki  hozzáfogna,  hogy  irodalomtörténeti  igé-
nyű esszében  elemezze  a Kárpátontúlon  dolgozó szovjet ma-
gyar írók munkásságát (ez azonban véleményem szerint még 
korai,  ehhez  az eddiginél jelentősebb  műveknek  kell  szület-
niük),  a  múltként  semmiképp  sem  Mécs  Lászlóék,  Simon  
Menyhérték,  Rácz  Pálék  munkásságát,  hanem  Zalka  Máté,  
Illés  Béla,  Hidas  Antal,  Gergely  Sándor,  Karikás  Frigyes,  



Gereblyés  László,  Lányi  Sarolta,  Gábor  Andor,  Madarász  
Emil  és mások szovjetunióbeli  tevékenységét  kellene  kutat-
nia  és  bemutatnia!  Ez  utóbbi  különben  hálás  téma,  fontos  
feladat  lenne  irodalomtörténészeink  számára,  akik  —  ma-
gyarországi  kollégáikkal  együtt — még mindig adósak a két 
háború  közti,  s  a Nagy  Honvédő  Háború  alatti  szovjetuniói  
magyar  irodalom  szerves  egészkénti  áttekintésével,  tudo-
mányos  feldolgozásával.  A  Sarló  és  Kalapács,  az  Uj  Hang  
páratlanul érdekes számai is megérdemeletlenül  porosodnak  
évtizedek  óta szinte  alig  érintve  a Lenin  Könyvtárban.  

Ha pedig elődeinket ezen a földrajzi területen is meg akar-
juk találni, akkor — és ez a másik fontos szempont — aligha 
ajánlatos  csupán  nyelvi  ismérvek  alapján  mesterségesen  
összehozni,  együvé  kapcsolni,  irodalmi  táborrá  deklarálni  
olyan tollforgatókat, akiknek az égvilágon semmi közük sem 
volt egymáshoz.  Ha már területi, földrajzi szempontot  köve-
tünk,  ha  már  vizsgálódásainkat  mindenáron  a  mai  Kárpá-
tontúl  területére  akarjuk  szűkíteni  — ebben  az esetben Va-
kar ov  és  Sáfáry,  Ilku  Pál  és  Hojda  együtt  kell  hogy  
beletartozzék irodalmi múltunkba, Rácz Pálék legfeljebb egy 
halvány utalás  erejéig érdekelhetnek  minket."  

Hát  ennyit  a múltról,  hagyományokról.  
A harmincas évek elején vidékünk legtehetségesebb  költő-

je,  Sáfáry  László  összeállította  a  kárpátaljai,  az  akkori  ru-
szinszkói magyar írók listáját (Tamás Mihály, Bellyei (Zapf) 
László,  Simon  Menyhért,  Demjén  Ferenc,  Kiss  László,  Ják  
Sándor,  Ilku  Pál,  Prerau  Margit,  Sáfáry  László  és  mások).  
Egyedüli  mércének  az  értéket  tartotta,  s  kimutatásában  
ugyanúgy  szerepeltek  a  szocialista  nézetű,  mint  a  polgári  
írók,  urbánusok  és népiesek,  avantgardok  és realisták,  ma-
gyarok és magyar-zsidók, magyar-ruszinok.  Azokat tartotta 
igazi  íróknk,  akik  a  kárpátaljai  magyar  kisebbség  sorskér-
déseit  jelenítették  meg  művészi  erővel  alkotásaikban.  Az  
imént  vázolt  hagyományon  kívül, van  egy  másik  fontos  ha-



gyományunk is: a harmincas években felolvasókörúton Mun-
kácson,  Ungváron,  Beregszászon járt  Móricz  Zsigmond,  aki  
előadásaiban,  a helyi  írókkal  való találkozókon  felvetette: a 
magyar irodalom számára mindennél fontosabb a lelki-szel-
lemi  egység  megteremtése.  Ez  időben  vettek  részt  a  kár-
pátaljai magyar írók először (Sáfáry László, Demjén  Ferenc,  
Tamás Mihály) a budapesti könyvhéten — Féja Géza meghí-
vására, sőt a kárpátaljaiak már ekkor meghívták vidékünkre 
az erdélyi,  a délvidéki  és  az  anyaországi  magyar  alkotókat.  
Ezt az ígéretes szellemi egységesülési  folyamatot  akasztotta  
meg  a  második  világháború.  Majd  fél  évszázada,  hogy  
visszarajzolták a Kárpát-medence  térképét,  és a magyarság 
nemzetdarabjait  szinte  hermetikusan  elzárták  egymástól.  
Ma  újra  időszerűnek  érezzük  a  móriczi  elképzelést,  mert  
mindennél  sürgetőbb  a világ  minden  táján  élő  magyar  írók  
lelki-szellemi  egységének  megteremtése.  Ezért  tartjuk  fon-
tosnak,  hogy  a kárpátaljai  régióban  élők  a helyi,  regionális  
hagyományok  tudatában  viszonyuljanak  a  kárpátaljai  ma-
gyar irodalom önépítéséhez, s tegyék ezt a jelzett korszakban 
született  írói  életművek,  teljesítmények  ismeretében,  a  to-
vábblépés igényével. Ugyanakkor az utókor figyelmébe ajánl-
juk  azokat  az írásokat,  amelyek  a két világháború  közti  ki-
sebbségi  táj élményből  fakadtak,  a  maga  nemében  ez  a  
gyűjtemény  a kárpátaljai  magyar  irodalom  első  kezdetének  
máig legteljesebb  összefoglalása. Az értékrend  felállításánál  
az  általunk  értelmezett  hitelesség  szempontjaihoz  igyekez-
tünk  tartani  magunkat.  

Az alapértelmezést — hogy ki és mi tartozik a kárpátaljai 
magyar  irodalomba  —  Sáfáry  László  Kárpátaljai  magyar  
írók c. kéziratára építettük, amely hagyatékából nemrég elő-
került.  Megkíséreltük  azt  is,  hogy  egyes  szerzők,  illetőleg  
egyes törekvések,  irányok  és  irányzatok  is bemutatásra  ke-
rüljenek, vagyis  megközelítő  képet  alkossuk  arról  a temati-



kai,  világszemléleti,  poétikai  stb.  sokszínűségről,  amelyek  
meghatározói  voltak a kor  irodalmának.  

*  *  *  

„Kárpátalján  az 1920-as évek elején két ellentétes  irányú 
kísérlet történt  az irodalmi élet megszervezésére  — írta Ko-
vács  Vilmos  és  S.  Benedek  András  forrásértékű  tanul-
mányában. — Az egyik a Gyöngyössi  Irodalmi Társaság  ne-
véhez  fűződik,  amely  a magyar  ellenzéket  és  az  1919  utáni  
Magyarország  hivatalos  irodalompolitikáját  képviselte.  Mi-
vel  azonban  a társaság  nem volt  hajlandó  módosítani  prog-
ramját, a hatóságok felfüggesztették tevékenységét. A másik 
irányzat  képviselői  az  1922-ben  megjelent  Ruszinszkói  Al-
manach-ban  és a Kárpátaljai Magyar Almanach-ban  (1924)  
jelentkeztek. A csoportosulás hibája, hogy összetévesztette a 
szellemi  örökséget a Gyöngyössi  Irodalmi Társaság  magyar-
kodó  szólamaival,  és  annak  ellenpólusaként  a  semmiből  
akart  teremteni  valamiféle  teljesen  különálló  kárpátaljai  
magyar  irodalmat,  kirekesztve  belőle  még  a szlovákiai  ma-
gyarságot  is."  

A 20-as évek az átmenet, a konszolidáció, a csehszlovákiai 
polgári  demokrácia  kibontakozásának  évei  voltak.  Termé-
szetesen  egyre-másra  tűntek  fel  Kárpátalján  is  a  magyar  
írók,  vagy  azzá  válni  akarók,  akik  a  polgári  élet  kifejezői  
voltak az új viszonyok között. Elsőként Rácz Pál, az ungvári 
Kárpáti Híradó szerkesztője (1888—1952) jelentkezett írása-
ival, 1921—34 között két elbeszéléskötete és öt regénye jelent 
meg,  írásművészetének jellemzője  a „mikszáthos  derű",  hő-
seinek esettségét  csak szánni  tudja  az  olvasó.  

Nátolyáné  Jaczkó  Olga (1895—1970) két  novelláskönyvet  
és  három  regényt  adott  ki  1925—37  között.  Az  ő  műveiben  
jelenik meg először a verhovinai ruszin falu. Görög katolikus 



pap felesége, „megtestesítője a monarchiabeli magyar kultú-
ra és a právoszláv beütésű világszemlélet  keveredésének".  

Simon Menyhértet (1897—1962) tekinthetjük az első kife-
jezetten kárpátaljai kisebbségi költőnek, 1922—37 között hat 
verseskötete jelent  meg.  „O...  —  bár  hallja  —  nem  tudja  a  
költészet rangjára emelni  a kisebbség hangját. A  kisebbségi  
életforma  szorítójáből  nem  tud kitörni,  küldetéstudata  póz:  
provinciális  messianizmus..."  

A 30-as  évek  elejére  felnövekedett  az új magyar  értelmi-
ség, amely felkészülten, kellő politikai érzékkel fordult a ma-
gyar  kisebbség  gondjai  felé. A beregszászi  születésű  és  épí-
tész képzettségű Tamás (Tvaroska) Mihály (1897—1967) volt 
az  első  író  „...  aki  teljes  bonyolultságában  látta  és  mutatta  
meg a kárpátaljai valóságot. Időtálló novelláiban és regénye-
iben kibontakozik a szociális bajok és a kisebbségi  életforma 
közepette  zúzódó-őrlődő  csonka  nemzettest  valós  képe,  
ugyanakkor felvillannak a reális mentő-óvó fogódzók is." Te-
hetsége mítoszmentes magyarságtudattal párosul. Kisebbsé-
gi  regénye,  a Két part közt fut a víz (1934)  az első  művészi  
eszközökkel  megírt hiteles kárpátaljai kordokumentum.  Ta-
másnak egyébként 1923—36 között két novelláskötete és hét 
regénye jelent  meg.  

A  korszak  legjelentősebb  költője  Sáfáry  László  (1910—  
1943), akinek mindössze  két verseskötete jelent  meg. A má-
sodik  világháború  poklában  pusztult  el.  „Balladai  hangsze-
relésű  és  expresszionista  szabad  verseiben  egymás  mellett  
állnak a puliszkás álmú Ivánok és a földhöz ragadt Jánosok; 
hazájuk  Kelet-Közép-Európára  tágul,  sorsuk  a  világot  
emésztő  problémák  parányi  része.  A pesti  diákévek,  a falu-
járó  Sarló-mozgalom  (1928—32), baloldali  meggyőződése  és  
rendkívüli  tehetsége  munkálják ki benne  az új  szintézist."  

Szintén  a  Sarló-mozgalomban  nevelkedett  Ilku  Pál  
(1912—1973).  Zendül  az osztály címmel film készült  Lendü-
let  című iijúsági  regényéből  (1936).  



A  munkácsi  illetőségű  Herpay  Ferencnek  (1908—1974)  
egyetlen  könyve jelent  meg  Mozgóképek  címmel,  de  kevés  
köze volt a kisebbségi  magyar  valósághoz.  

Bellyei (Zapf) László kritikus, drámaíró is figyelemre mél-
tó, akinek  1929-ben  a Kárpátaljai  Magyar  Színház  adta elő 
Nagy érzések, majd 1930-ban a Taníts meg hinni és szeretni 
című  drámáját,  az  1935.  május  5-én  rendezett  beregszászi  
Rákóczi-ünnepélyen pedig a Bujdosók című színműve került 
színpadra. 

Kárpátalja  kulturális  múltjának  eredeti  alakja  Fülöp  Ár-
pád (1863—1953), aki a gimnázium tanáraként 1893-tól mű-
ködik  Ungváron  és  a  magyar  irodalom  legterjedelmesebb  
eposzával,  a 41 544 sorból  álló Hunyadi  c. gigászi  munkájá-
val (1943)  írta be nevét  az egyetemes magyar  művelődésbe.  

Kiss László (1904—1976) költő. A Móra Ferenccel való sze-
mélyes  érintkezése  és  a  franciaországi  tanulmányút  élmé-
nyei emelik múvészi  szintjét, gazdagítják egyenetlen versei-
nek mondandóját.  Gyűjteményünk  tartalmazza  azoknak  az  
írásait is, akiknek versei, novellái egy időben népszerűek vol-
tak  az  olvasóközönség  bizonyos  köreiben,  és bár müveik  ki-
magasló  értéket nem képviselnek, nélkülük hiányos lenne e 
korszak  irodalmi  életének  palettája.  Itt  elsősorban  György  
Ferencre  (1893—1980),  Vaskó  Istvánra  (1893—1940),  Pre-
rau  Margitra  (1909—1944),  Ják  Sándorra  (1898—1980),  
Demjén Ferencre (1911)  gondolunk.  

Gyűjteményünkben  kivételesen  szerepel  Győry  Dezső  
(1900—1974),  aki  a  „kisebbségi  realizmus  hirdetője  volt  a  
felvidéki ifjúság mozgalmaiban s az irodalomban". A felvidé-
ki költészet legegyénibb  lírikusa a 40-es  években  Beregszá-
szon élt, itt született verseiben azonosult a tájjal. Mécs Lász-
ló (1895—1978) költőként Ungváron mutatkozott be  és adta 
ki Hajnali  harangszó  c. verseskötetét.  Mécsnek  ez a címadó 
írása  a két világháború  közti líra  egyik legszebb  verse.  



A beregszászi művelődési közeg inspirálta a beregsomi pa-
rasztköltő  Sütő  Kálmán  (1910) versgyűjteményének  megje-
lenését (1936), amelyről Demjén Ferenc (ő egyengette a gyűj-
temény  nyomdai  előkészítését)  1936-ban  az  egyik  helyi  
lapban azt írta, hogy „gondolatainak nemessége és mélysége 
ott  csillog,  bujkál  a  verssorok  között  és  ez  teszi  értékessé,  
vonzóvá  költészetét".  

Az anyaországi  folyóiratok élénk érdeklődést  tanúsítottak  
a kárpátaljai  alkotók művei  iránt.  Például  ha fellapozzuk  a  
legrangosabb  kiadvány,  a Nyugat  20-as  és  30-as  évekbeli  
évfolyamait, akkor tucatnyi olyan cikket találunk, amely vi-
dékünk íróinak munkásságát  tárgyalja.  A recenziók  szerzői  
Móricz  Zsigmond,  Babits  Mihály,  Illyés  Gyula,  Illés  Endre,  
Radnóti  Miklós,  Komlós  Aladár,  Fenyő  László voltak.  Vala-
mennyien objektív, segítő  szándékú és irányt adó véleményt 
formáltak  többek  között  Tamás  Mihály  író,  Sáfáry  László,  
György  Ferenc  költők, Nátolyáné  Jaczkó  Olga  műveiről.  Az  
említett  recenziókon  kívül  a Nyugat  szépirodalmi  alkotáso-
kat is közölt: így N. Jaczkó Olgától verseket, Tamás Mihály-
tól prózai írásokat; a Mirákulum c. kisregénye a Nyugat iro-
dalmi  díját  is  elnyerte,  ugyanitt jelent  meg  Szemmérték  c.  
novellája.  Mindent  egybevetve,  a fentebb  említett  Nyugat-
beli  kritikák  azt bizonyítják,  hogy  a folyóirat vidékünk írói-
val  szemben  is  „a  szigorú  minőségi  elvet  érvényesítette"  és  
egyenrangú  félként  foglalkozott  munkásságukkal,  hiszen  
műveiket  az  egyetemes  magyar  irodalom  mércéjével  méret-
tette  meg.  

A Nyugat  és más folyóiratokon kívül több jeles  magyaror-
szági  író  is kapcsolatban  állt  az itteni  értelmiség  képviselő-
ivel.  A  leggyakrabban  idelátogató  és  nyilvánosan  szereplő  
Móra Ferencen kívül néhányszor itt tartózkodott és fellépett 
Móricz  Zsigmond,  Kosztolányi  Dezső,  Tamási  Áron,  Krúdy  
Gyula.  Ellátogatott  és  koncertezett  Ungváron  Bartók  Béla  
is,  akinek  első  gyerekkori  fellépése  szintén  a vidékhez fűző-



dik (Nagyszőlős,  1891). A vidék kulturális  életére nagy befo-
lyást  gyakorolt  Fábry  Zoltán,  ez  megnyilvánult  itt  tartott  
előadásaiban,  illetve a területünk  életével foglalkozó  írásai-
ban, valamint  a helyi írók iránti  meleg  érdeklődésében.  Ba-
logh  Edgár  pedig  a falukutató,  illetve  a  Sarló-mozgalomba  
bevonta  a kárpátaljai  alkotó  értelmiséget  is. A  vidékünkről  
elszármazott  írók  is  magvas  üzeneteikkel  segítették  honfi-
társaikat, többek között a nagyszőlősi  Nagy Endre, a huszti 
Szép  Ernő,  az ungvári  Pásztor Árpád,  a beregszászi  Pataki  
Mária,  a  sárosoroszi  Halász  Gyula.  A  polgári  írókon  kívül  
meg kell  említenünk  Illés  Bélát is,  aki  a helyi  munkásmoz-
galomban tevékenykedve írja és jelenteti meg a Ruszin Petra 
temetése  c. novellás kötetét (1921). Későbbi müveiben is fel-
lelhető  a helyi  táj élmény,  a Verhovina  motívuma.  

Az antológiában nem szerepelnek azoknak  az írásai,  akik  
a  proletárkultúra  naiv  elmélete jegyében  alkottak,  akiket  a 
proletkult  ismert jelszavának  „A munkások  írjanak  a mun-
kásoknak saját sorsukról!"  értelmében a szocialista  lapszer-
kesztők költővé, íróvá akartak nevelni. Ezek ma már kordo-
kumentumok,  a  munkásmozgalom  magyar  nyelvemlékei  
/Bojcsuk Sebők Júlia munkásnő  (1905—1944), Simonyi  Sán-
dor  (1875—1944),  Heiszter  András  (1901—1973),  Virgi  Gu-
lyás  Ignác  (1910—1976)/.  A  munkásirodalom  helyi  művelői  
közül a rozsnyói születésű,  1919 után Kárpátaljára  emigrált  
baloldali  pedagógus,  Czabán  Samu (1878—1942)  emelkedik  
ki,  aki  Beregszászon  színdarabokat  írt  és  rendezett.  Szer-
kesztette  és kiadta a Jó Barátom (1927—1929), valamint  az  
Új Korszak (1934—1936) című lapokat. Az utóbbinak, amely 
a csehszlovákiai baloldali gondolkodású magyar tanítókat tö-
mörítette,  veje,  Ilku  Pál  volt  a főmunkatársa.  Győry  Dezső  
A veszedelmes  ember  címmel  regényes  életrajzban  dolgozta  
fel Czabán Samu életét, akihez  1919 előtt Ady Endre A ma-
gyar tanítókhoz  címmel  verset  is írt.  



*  *  *  

Az  antológiában  bemutatott  szépírókra  nem  korlátozódik  
vidékünk 20—30-as évekbeli magyar nyelvű művelődése, hi-
szen a kisebbségi  kultúrtörekvések  megnyilvánultak  a pub-
licisztika,  a  szociológia  és  a  történelemtudomány  terén  is.  
Említésre  méltó  a  nagyszőlősi  Neufeld  Béla  (1894—1962),  
aki  a kolozsvári  Korunk  és  a szlovenszkói  Magyar  Nap  ál-
landó szerzőgárdájához tartozott, több publicisztikai  könyve  
jelent  meg.  Sas  Andor  (1887—1962)  helytörténeti  vonatko-
zású könyveivel  tűnt ki (Szabadalmas  Munkács város  levél-
tára). Mónus Gyula benei tanító falumonográfiát írt Benéről. 
Vidékünkön  kezdte  tudományos  munkáját  Szabó  Imre jog-
tudós,  itt vált  irodalmárrá  Sándor  László  is.  

A  terület  szépíróihoz  hasonlóan  a jeles  szakírók  helyi  fó-
rumok és szervezetek hiányában  az egységes  csehszlovákiai  
irodalmi,  szellemi  életbe  illeszkedtek  be  a  két  világháború  
között. 

*  *  *  

A vidék művelődési  törekvéseit  táplálták  a magyar  törté-
nelmi múlt egyes itt született, illetve itt élt jeles alakjai. Eb-
ben  az esetben  az  1919  előtti  irodalmi  előzményekre  gondo-
lunk,  mivel  Kárpátalja  területe  a  trianoni  döntésig  a  
történelmi Magyarország szerves része volt. S. Benedek And-
rás irodalomtörténész kutatásai alapján ezek az „első  irodal-
mi  megnyilvánulások  a XVI.  század  elejéről  valók,  a  refor-
máció  és  az  első  reformátorok  korából.  Figyelmet  érdemel  
Komjáthy Benedek, aki 1532-ben a Királyháza melletti Nya-
láb várában  lefordította Szent Pál leveleit (fordítását  1553-
ban  nyomtatták  ki  Krakkóban),  úgyszintén  Radán  Balázs  
(?—1533)  beregszászi  református  lelkész,  énekszerző,  és  az  
ungvári  Görcsönyi  Ambrus diák, akinek Históriás  ének Má-



tyásról (1577) című műve maradt fenn. Ebből  a korból  szár-
maznak  Tejfalvi  Csiba  Márton,  Kecskeméti  János,  Tarpai  
András,  Czeglédi  István és Debreceni  Péter református pré-
dikátor hitvitázó  iratai  is.  

Az  ellenreformáció  idején  Tyukodi  György,  az ungvári je-
zsuiták  kollégiumának  igazgatója  tűnt  ki  Égi  zengés  című  
írásával (1667). 

A  naplók  és  emlékiratok  közül  Pálóczi  Horváth  Ádám  (a  
Pálóczi Horváth család 1622—1790-ig íródott naplóját  1881-
ben  adta  ki  s  az  ő  nevéhez  fűzte  az  MTA;  a  Pálóczi  család  
több tagját  szoros  szálak  fűzik  az  egykori  Bereg  megyéhez)  
és  Kazinczy  András  naplói,  valamint  Bercsényi  Miklós  Le-
veles  Könyve  és  más,  emlékezetre  méltó  írásai  maradtak  
ránk. 

A XVIII.  században,  a Rákóczi-szabadságharc  idején szü-
letett kuruc költészet magán viseli az ungi, beregi tájjelleget. 

A  reformkorban  jelentkezett  az  első  költő:  Bay  György  
(1792—1849), Bereg megye  alispánja,  alnádor.  

Paulikovics  Lajos  huszti  orvos,  tanár  és író Hét vár  című  
regényében (1854) jelent meg első ízben a kárpátaljai tájegy-
ség történelme, Mészáros Károly (1821—1890) ungvári  ügy-
véd,  Kossuth  titkos  írnoka  pedig  1850-ben  megírta  A  ma-
gyarországi  oroszok  történetét  (1850),  majd  kiadta  Ungvár  
története a legrégibb időktől máig című könyvét (1861). Jog-
történeti írásai közül legjelentősebbek az Eszmék az élet cél-
jairól  (1842).  

A XIX. század végén tűntek fel az első műfordítók : Csopey 
László, Fincziczky Mihály, Lehoczky Tivadar, Romanecz Mi-
hály,  Szabó  Ede  és  Sztripszky  Hiador,  akik  mindkét  nyelv  
tökéletes ismeretében számos jelentős orosz és ukrán irodal-
mi művet fordítottak magyarra. Külön figyelmet érdemel kö-
zülük  Lehoczky  Tivadar  (1830—1915)  régész,  történész  és  
műfordító.  Háromkötetes  Bereg  vármegye  monographiája  
mindmáig  a legteljesebb  ilyen tárgyú  alkotás,  de az  ő nevé-



hez fűződik a honfoglalás kori  szolyvai  magyar lovas sír fel-
tárása,  s az  ő régészeti  gyűjteményén  alapul  a mai  Kárpát-
aljai  Tájismereti  Múzeum  is  (Ungvár).  

A századfordulóra kialakult kisvárosi életforma Kárpátal-
ján is kitermelte  a maga literátusait  és provinciális  társulá-
sukat,  a Gyöngyössi  Irodalmi  Társaságot.  Nevesebb  alapító  
tagjai: Berzeviczy István, Fülöp Árpád, Romanecz Mihály és 
Vidor Marcell voltak... A Társaság zömében a vidéki  polgár-
ság lelkivilágát  és életérzését  fejezte  ki  dilettáns  szinten.  A 
csoport jellegzetes  képviselője  Magyar  Bálint  ungvári  kato-
likus papköltő  volt,  akinek  1911—1930 között  öt verses-  és  
egy műfordításkötete jelent  meg..."  

Vidékünk  bővelkedett  irodalmi  és  történeti  emlékhelyek-
ben is. Például az ungvár melletti Radváncon született Gyön-
gyössi István koszorús költő. A lakosság tudatában élt Mun-
kácsy Mihály festő  emléke, akárcsak az ungvári  gimnázium  
tanáraként  működő  Dayka  Gábor  költő  neve.  A  patinás,  
1633-tól  fennálló  ungvári  városi  gimnázium  oktatói  között  
feltűnik  Szabó  Dezső  író,  aki  itt,  a  Korona  vendéglőben  fo-
galmazza meg Az elsodort falu c. ismert regényét. Az ungvári 
érettségizők között találjuk Szabó Ervint, aki nyolcadik osz-
tályos  korában  mint  a  Dayka  Gábor  Önképző  Kör  könyv-
tárosa kiadja 1894-ben első nyomtatott munkáját, a vezetése 
alatt  álló  könyvgyűjtemény  tudományos  repertóriumát.  
1916-ban  Ungváron jelenik  meg  a  Munkácson  leérettségi-
zett Mácza Jánosnak A modern  magyar dráma c. könyve. A 
helyi orosz, ukrán klasszikusok között találjuk az Ivan Fran-
kóval  levelező  Zsatkovics  Kálmánt,  Husztról  származik  a  
Holt  lelkeket  Gogoltól  elsőként  tolmácsoló  György  Aladár  
(1844—1906). 

Népek, kultúrák találkozója volt ez a táj. Hiszen a kárpát-
aljai  táj élmény,  a  Verhovina  téma,  a  Rákóczi  népeinek  
együttéléséből  fakadó közös történelmi benyomás  megfogal-
mazásában  kifejeződött  a  helyi  magyar  művelődés  szoros  



kapcsolata  a  vidéken  kibontakozott  ruszin,  ukrán  iroda-
lommal.  A vidék  magyar  és  ruszin,  ukrán  írástudóinak  kö-
tődésében nemcsak a történelmi és társadalmi adottságok, a 
közös szülőföld  és tájélmény, a szociális  és a nemzetiségi  el-
nyomás,  a kisebbségi jogokért  indított harc,  az  autonóm  tö-
rekvések,  a faji elnyomás  és a fasizmus elleni  küzdelem,  de  
az  írók  életsorsának  hasonlósága  is  megfigyelhető.  Dmitro  
Vakarovhoz  (1920—1945) hasonlóan  Prerau Margit  is a né-
met koncentrációs táborban lelte halálát. A gázkamrában el-
pusztult,  oroszul verselő  Mihajlo Spicer (1924—1944) sorsát 
bizonyos  mértékben  osztotta  a haláltáborba  deportált,  de  a  
borzalmakat  túlélő  Ják  Sándor.  S  Jurij  Hojdához  (1919—  
1955) hasonlóan Kiss László is jobbára allegorikusán, Ezópus 
nyelvén  fejti  ki  költeményeiben  meggyőződését  a  horogke-
resztesek,  a nyilasok  bukásáról.  

Kárpátalja két világháború közti magyar irodalma a mos-
toha  körülmények  ellenére  is  kimutatta  vitalitását  és fejlő-
dőképességét.  Költői  és  prózai  termékeinek  számba  vétele  
során  hangoztatnunk  kell  azok  irodalom-,  illetve  kortörté-
neti jelentőségét. 

Sáfáry László, Sütő Kálmán, Tamás Mihály és mások mű-
veinek  napjainkban  megjelent  újabb  kiadásai  azt  bizo-
nyítják, hogy ezek az alkotások bőven tartalmaznak  monda-
nivalót  és üzenetet  a történelmi  megrázkódtatásokat  túlélő,  
a hasonló kisebbségi „kutyaszorítóba" kerülő utókornak is és 
Győry Dezső átköltött szavaival újra elmondhatjuk „Európát 
érzem,  de Kárpátaljáért  fájok..."  

Dupka  György  



Kronológia a két világháború közti eseményekről 

(1919—1944) 

1919.március27. — A kárpátaljai magyar sajtó első már-
tírja, Pós Alajos, akit Ungváron  a cseh katonák gyil-
koltak meg.  
április  5. — A Ruszin Népbiztosság  elrendeli  a be-
regi, a máramarosi és az ungi ruszin körzeti tanácsok 
megszervezését. 
április  7. — Helyi  tanácsválasztások.  A  tanácsokat  
hivatalos  lista alapján  6 hónapra  választják,  
április  9. — A csehszlovák  csapatok  támadnak  Pe-
recsenynél  (Ung  megye).  A  magyar  Vörös  Hadsereg  
a támadást visszaveri. A Ruszin Népbiztosság  elren-
deli  a Ruszin Vörös  Gárda felállítását,  
április 12. — A Ruszin Népbiztosság közzéteszi Kár-
pátalja (Ruszin Krajna)  alkotmánytervezetét,  
április 21. — A román  hadsereg  a  Huszt-Szatmár-
németi-Nagykároly- Arad vonalról indít újabb táma-
dást. 
április 22. — A csehszlovák hadsereg Ungvárnál tá-
madásba  indul  délnyugati  irányban  a  Magyar  Ta-
nácsköztársaság  ellen.  
április  28.  —  Csap  és  Munkács  közt  találkozik  a  
román  és  a csehszlovák  hadsereg,  
április 30. — A románok betörnek  Munkácsra,  
május  8.  —  Felsőbb  parancsra  (statárium  volt)  
összeült  az  eperjesi,  az  ungvári  és  a  huszti  Ruszin  
Nemzeti  Tanácsok  delegációja  Ungváron.  Központi  
Nemzeti Tanácsba egyesültek és kimondták Kárpát-
aljának  (Ungvár  fővárossal  együtt)  Csehszlová-
kiához  való  „önkéntes"  csatlakozását.  A  delegáció  
határozata  14 pontból állott, amelyek közül a legfon-



tosabb, az  1. számú kimondta: „...a ruszinok a Cseh-
Szlovák-Ruszin  köztársaságban  független  államot  
alkotnak." 
július  23. — A beregszászi  gimnázium  tanári  kara  
a  csehszlovák  csapatok  parancsnoka  előtt  a  várme-
gyeháza  nagytermében  a  többi  tisztviselővel  együtt  
leteszi a hűségesküt a Csehszlovák  Köztársaságnak.  
Ennek alapján a katonai  parancsnok engedélyezi  az  
intézet további  működését.  
július  26.  —  Megkezdődik  a  Vörös  Hadsereg  visz-
szavonulása a tiszai fronton. A csehszlovák hadsereg 
— válaszul arra, hogy a Vörös Hadsereg július 25-én 
bombázta Csapot (Ung vármegye) — megszállja a jú-
lius  l-jén  létesített  felvidéki  semleges  zónát,  
szeptember 10. — Kárpátaljára és Ungvárra vonat-
kozó  végleges  döntést  hoztak  Saint  Germain  en  
Layenben. A szövetkezett főhatalmak és Csehszlová-
kia  között  létrejött  megállapodás  Saint  Germain-i  
békeszerződés néven ismeretes. E békeszerződés  10.,  
11.,  12.,  13.  cikkelyei  vonatkoznak  Kárpátaljára  és  
Ungvárra. Ennek leglényegesebb részei: ,Д Csehszlo-
vák  állam  kötelezi  magát  az  állam  egységével  meg-
egyező  legmesszebbmenőbb  önkormányzattal  felru-
házni  Podkarpatszka  Ruszt."  (Mindezt  10  év  alatt  
kellett  volna  bevezetni.  Az  ígért  önkormányzatból  
azonban semmit sem valósítottak meg, az autonómi-
át  elsikkasztották.)  
szeptember folyamán. — A csehszlovák kormány-
zat Ungváron megszüntette az összes magyar nyelvű 
középiskolát. 
őszén. — Az Amerikából  Ungvárra érkezett Zsatko-
vics  vette  át  Kárpátalja  kormányzását,  azonban  —  
miután látta a csehszlovák kormányzatnak  az auto-



nómia bevezetése  körüli  szemfényvesztését  —  rövid  
idő  múlva visszautazott  Amerikába.  
Az év folyamán. — Az ungvári Gyöngyössi Irodalmi 
Társaság  a  magyar  szellemi  ellenállás  egyik  góca.  
Mivel  nem  változtatta  meg  programját,  a  csehszlo-
vák hatóságok felfüggesztették  tevékenységét.  

1920. január 31. — Megjelenik az ungvári Munkás Újság 
első  száma.  
február 29. — Az ungvári tanügyi referens a bereg-
szászi  gimnázium  tanárait  elbocsátotta  az  állami  
szolgálatból. 
március 30. — A román csapatok befejezik a Tiszán-
túl  kiürítését.  
június 4.  — Aláírják  a Magyarországgal  kötött  bé-
keszerződést  a versailles-i  Kis-Trianon-palotában,  
amely törvényesítette Nyugat-Magyarország,  Felvi-
dék, Erdély,  Délvidék  és Horvátország  elszakítását.  
augusztus 3. — Ruszinszkói Magyar Hírlap címmel  
napilap indul Ungváron.  Felelős szerkesztője dr. Zom-
bory  Dezső. Az újság a Ruszinszkói  Magyar  Jogpárt  
szócsöve. 
szeptemberétől. — Ungváron  az elemi  népiskolák-
ban — a Drugeth téri szlcvák iskola magyar tagoza-
tát, valamint  a három  római  katolikus  és  egy refor-
mátus  magyar  elemit  kivéve  —  mindenütt  csehül,  
ruszinul, szlovákul folyt a tanítás. Ezekben összesen 
1161 magyar gyermek tanult. Az iskolaügyi bizottság 
Ungváron csupán egy magyar polgári iskola megnyi-
tását engedélyezte, de csak mint az orosz nyelvű pol-
gári  iskola párhuzamos  magyar  tagozatát,  
november  30.  —  Az  ungvári  magyar  Kaszinóban  
megalakult a Ruszinszkói Magyar Pártszövetség, lét-
rehozója  dr. Korláth  Endre  földbirtokos.  



december  7. —  Országos  értekezlet  nyílik  Ótátra-
füreden, amelyre  a kárpátaljai  magyar  pártok veze-
tői  is hivatalosak voltak.  
Az  év  végén.  —  Ettől  az  évtől  kezdve  végrehajtott  
földreformból  kihagyták  a  nincstelen  magyar  pa-
rasztságot,  a  színmagyar  falvakba  és  a  sík  vidékre  
hegylakó ruszin  családokat  telepítettek.  
1920-ban Beregszász  lakossága  13 846  lélek.  

1921. január 15. — „Magyar nap" Beregszászon.  Az  ese-
mény  nem  más,  mint  a  kárpátaljai  magyar  pártok  
teaestélye,  amelyen  dr.  Korláth  Endre  ügyvezető,  
Egry Ferenc elnök, Isaak Imre titkár és mások vettek 
részt. Hasonló rendezvényre került sor később Nagy-
szőlősön,  Huszton, Visken, Técsőn  és  Rahón.  
február 15. — Az e napon tartott népszámlálás  ada-
tai  szerint  a Csehszlovákiában  élő  magyarok  száma  
754  774.  
február  22.  —  Az  ungvári  Kaszinóban  megtartják  
az Országos Magyar Kisgazda, Földműves és Kisipa-
ros Párt  alakuló  ülését.  
március  9.  —  Dr.  Franhenberger  miniszteri  taná-
csos,  a  magyar-szláv  közeledési  kísérlet  vezetője  a  
politikai pártok irányítóit tanácskozásra hívta össze, 
áprilisa  — Munkácson  megindul  a Keleti  Újság  cí-
mű  lap,  amely  később  az  egyik  legnagyobb  gátja  a  
magyar kisebbségi  önvédelmi  harcnak,  
május 4. — A kárpátaljai  magyarság küldöttsége — 
127 községi szervezet 250 tagja — különvonaton uta-
zott fel Prágába, hogy a kisebbségi  magyarság  sérel-
meit  tartalmazó  memorandumot  átadja  a  köztár-
sasági elnöknek. A küldöttséget T. G. Masaryk elnök 
nem fogadta.  
május 20. — Ezen a napon jelent meg először a Mun-
kás  Újság  mint  a  Csehszlovák  Országrészi  Kom-



munista Párt ruszinszkói kerületének hivatalos lap-
ja. 
december  7.  —  Engedélyezik  Ruszinszkó  őslakos-
sága Autonóm  Pártjának  a működését,  amely  tagja  
lett a pártszövetségnek, de önálló tevékenységet nem 
fejthetett ki. 
Az  év folyamán. — Az  évi  népszámláláskor  külön  
nemzetiségnek tüntették fel a 80 ezer kárpátaljai zsi-
dót. Ez károsan hatott a magyar kisebbségre, ugyan-
is  a  csehszlovák  hatóságok  csak  ott  ismerték  el  az  
anyanyelv  használatának  jogát,  ahol  a  nemzetiség  
lélekszámának  aránya elérte  a 20  százalékot.  
192l-es  statisztika szerint Kárpátalja  lakosságának  
61,9% ukrán,  16,8% magyar,  13,2% zsidó, 3,2% cseh 
és szlovák, 3,5% egyéb.  
Megjelent Simon  Menyhért  Hitetlenek  testvérisége  c.  
verseskötete. 
Munkácson megalakult  a Művészklub,  amely erőtel-
jes  elindulást jelentett  Kárpátalja  képzőművészeté-
ben.  Tagjai:  Beregi  Sámuel,  Boksay  József,  Erdélyi  
Béla, Virág Gyula. Az akkor még fiatal festők közül  
az arcképfestészetben kitűnő Beregi Sámuel és a de-
koratív  templomfestő  Virág Gyula voltak az egyesü-
let elismert  vezetői.  

1922. április 27.  — Kárpátalján  kihirdették  a  statárium 
és a sajtócenzúra  megszüntetését,  
július 2. — Az Országos Keresztényszocialista  Párt  
zászlóavatási  ünnepsége  Ungváron,  
július 5. — Ettől a naptól kezdve a Ruszinszkói  Ma-
gyar  Hírlap  a  kárpátaljai  pártszövetség  hivatalos  
lapja,  az  Ungvári  Közlöny  pedig  a  Magyar  Jogpárt  
hivatalos  lapjává  alakult  át.  Ugyanakkor  a  Határ-
széli  Újság  a keresztényszocialista  párt újságja  lett.  



július 9. — A Kisgazdapárt zászlóavatása Beregszá-
szon. 
július 26. — A trianoni békeszerződéssel  kapcsolat-
ban dr. Korláth Endre szózatot intézett a „Ruszinsz-
kóba  zárt magyar  nemzethez".  

1923 ősze.  —  Kassán  megalakult  a  Kazinczy  Társaság,  
amelynek célja a csehszlovákiai magyar irodalmi élet 
összefogása. 
november 4. —  Az ungvári  rendőrkapitányság  be-
tiltotta a Ruszinszkói Magyar Jogpárt működését  és  
hivatalos lapját,  az Ungvári  Közlönyt,  
november  19.  —  A  Kigazdapárt  nagyszőlősi  párt-
gyűlését  a rendőrség  feloszlatta,  
december 31. —  1923. január  1. —  Ungvár  ma-
gyarsága  megünnepelte  Petőfi  Sándor  születésének  
100-ik évfordulóját. Ebből az alkalomból Mécs László 
a városi színházban előadta Szellemidézés  című, Pe-
tőfihez írott  költeményét.  
Az év folyamán. —  Megjelent a Ruszinszkói  Alma-
nach, György Ferenc Napisten ölén (versek, karcola-
tok,  színdarabok)  és  Simon  Menyhért  Emberhez  
szent utunk (versek)  c.  könyvek.  

1923. január  1. —  Nagyszabású  műsoros  előadás  Petőfi  
életútjáról  és jelentőségéről  az  ungvári  Mozaik  kul-
túregyesület  rendezésében.  
március 22. — A csehszlovák  megszállás  esztende-
jében  Kárpátalja  területére  eső  12 egyházközség  —  
a Szlovenszkón  maradó Ung-vidékitől  külön válva  — 
Kárpátaljai  Ungi  Református  Egyházmegye  néven  
önálló  egyházmegyévé  szerveződött,  és  beolvadt  a  
kárpátaljai  egyházkerületbe.  
szeptember 23. — Megtartották az első beregszászi  
választást, s az ellenzéki magyar pártok képviselőjét 
emelték  a  főbírói  székbe.  A  várost  ebben  az  évben  



egyszerű  rendelettel  a  csehszlovák  hatóságok  meg-
fosztották a rendezett  tanácsi város jogától, 
december 31. — Petőfi ünnepély Bótrágyon, az ura-
dalom simítójában  600 főnyi hallgatósággal.  Barka-
szón április  15-én rendeztek hasonló  ünnepséget.  
Az  év  folyamán. — Az  ungvári  színházban  bemu-
tatták Fülöp Árpád Megváltó  című  drámai  költemé-
nyét. Megjelent Mécs László Hajnali harangszó című 
verseskötete. 
A  Proszvita  kul tűregye s ületbe  tömörültek  az  ukrá-
nok, székhelye  Ungvár.  
Megalakult  a  Duhnovics  kultúregyesület,  az  orosz  
irányzat  legfőbb  támasza,  s  ádáz  harcot  folytat  az  
ukránokkal  szemben.  

1924.  év folyamán.  —  A  szövetkezett  magyar  ellenzéki  
pártok  a  választásokon  a  szavazatok  28%-át  meg-
kapva,  13 képviselővel — mint a legnagyobb párt — 
foglaltak helyet  az ungvári városi  tanácsban.  
Megjelent Simon Menyhért Szívet, csak szívet! c. ver-
seskötete, valamint a Kárpátaljai Magyar Almanach. 

1925. szeptember 1. — A munkácsi  hatóságok döntése: a 
Munkácsi  Kereskedelmi  Akadémián  két  tagozat  —  
magyar és ruszin  tannyelvű — működhet,  ezenkívül  
egy magyar kereskedelmi  tanonciskola,  
szeptember  23.  —  A  Munkás  Újság  közzéteszi  az  
országrészi  pártvezetőség  felhívását  a  nemzetközi  
önrendelkezési  jogával  kapcsolatban.  A  dokumen-
tum  többek  között  megállapítja:  a  ruszinokat  a  bé-
keszerződések  négy részre szakították, foglalkozik a 
120  ezer  főnyi  kárpátaljai  magyarsággal,  s  számos  
követelést  állít.  
Az év folyamán. — Beregszászon 60 taggal fiú cser-
készcsapat  alakul, parancsnoka Haba Ferenc  tanár.  



Megjelent Nátolyáné Jaczkó Olga Csendes mederben c. 
elbeszéléskötete. 

1926 folyamán. — Megjelent a Nyelvrendelet,  amelynek  
közzététele nagy elkeseredést váltott  ki Ungvár ma-
gyar lakossága körében: ugyanis ezzel megkezdték a 
magyar nyelv kiszorítását a közigazgatás minden te-
rületéről. Az ungvári elemi iskolákban ez időben pél-
dául  csak  414 magyar gyermek tanulhatott  magyar  
nyelven.  (Ennél  sokkal  több,  1161 magyar  gyermek  
csak  cseh,  szlovák  és  ruszin  iskolába járhatott.)  Ez  
a  szám  az  évek  során  növekedett  a magyar  iskolák  
rovására. 
A  Szovjetunióban  élő  magyarok  száma  az  1926.  évi  
népszámlálás  adata szerint  6282.  

1927. október 16. —  A választásokon  Ungváron  12 párt  
indult:  Cseh Nemzeti  Szocialista Párt,  Kommunista  
Párt,  Cseh  Gazdasági  Párt,  Szociáldemokrata  Párt,  
Keresztény  Szocialista  Párt,  Magyar  Nemzeti  Párt,  
Autonóm  Földműves  Szövetség,  Iparos  Kereskedő  
Párt, Ház-  és Szőlőtulajdonosok Pártja,  Orosz  Párt,  
Egyesült  Zsidó  Pártok,  Egyesült  Kormánypártok.  A  
választásokon a magyar pártok a szavazatok 24%-át 
kapták. 
Az  év  folyamán.  —  Ebben  az  évben  választották  
meg Ungvár új képviselőtestületét, amelyet már nem 
oszlattak fel többé. (A város állandóan három polgár-
mesterrel  kormányzott.  Ezek közül  mindig  a ruszin 
(ukrán) volt a főpolgármester,  a magyar és cseh vol-
tak az  alpolgármesterek.)  
Balogh Edgár először járt Kárpátalja magyar falvai-
ban. 
Ungváron színre került Fülöp Árpád Kapisztrán  c. 5 
felvonásos színjátéka a közönség rendkívüli  érdeklő-
dése  mellett.  



Megjelent  Sas  Andor  Szabadalmas  Munkács  város  
levéltára  1376—1850.,  valamint  Simon  Menyhért  
Életünk lényege  c.  verseskötete.  

1928.  július  1.  —  Csehszlovákia  egész  területén  életbe  
léptették a tartományi beosztást, eszerint Kárpátalja 
is  önálló  tartománnyá  vált  tartományi  gyűléssel  és  
képviselőkkel.  Ezzel  az  intézkedéssel  Kárpátalja  —  
s vele együtt Ungvár — autonómiáját teljes  mérték-
ben  elsikkasztották.  
Az  év folyamán. — Egy  ebben  az  évben  megjelent  
statisztikai  adat  szerint  évenként  60—70  személy  
vándorolt ki Ungvárról,  többnyire  magyarok.  
Győrfíy Lajos  háromfelvonásos  színműve  Bolond  Is-
tók címmel füzetenként jelent  meg.  

1929. április 25. — A Vetés, a pozsonyi magyar  egyetemi  
hallgatók folyóirata közli  a Sarló (1928.  augusztus  3.)  
programját Balogh Edgár  megfogalmazásában,  
november 18. — Prágában  megalakult  a Cseh Tár-
saság.  Célja  a kisebbségi  kérdés  tudományos  tanul-
mányozása,  elnöke  Kamii  Krafta.  

1930  júliusa.  — Hat  hónapra betiltják  az ungvári  Mun-
kás  Újságot.  
október  12.  —  Munkácson  zászlót  bont  a  Dolgozó  
Parasztság  Szövetsége  (DPSZ),  a helyi  kommunista  
párt  sikerrel  működő  paraszt  tömegszervezete.  Né-
hány hónap múlva több mint  10 ezer tagot  számlált,  
egyik  alapítója  Török  Pál  kommunista  parlamenti  
képviselő. 
Az  év folyamán. —  Sorra felkeresik  a  Felső-tisza-
háti magyar falvakat a csehszlovákiai  Sarló-mozga-
lom fiataljai. Közülük Balogh Edgár Tíz nap szegény-
országban  címmel  örökítette  meg  tapasztalatait.  
Útitársai voltak: Lőrincz Gyula festőmúvész, a mun-



kácsi Bertók János főiskolai hallgató és Sáfáry Lász-
ló költő. 
Baloldali  gondolkodású  fiatalokból  megalakul  az  
Ungvári  Főiskolások Egyesülete  (UFE).  
december  1.  —  Az  e  napon  tartott  népszámlálás  
adatai szerint a Csehszlovákiában élő magyarok szá-
ma  719 569.  
Statisztika:  Kárpátalja  12  600  négyzetméternyi  te-
rületén  727 ezer  ember  élt. Tíz  évvel  korábban  még  
csak 604 ezer, egy évtized alatt 20%-kal  gyarapodott.  
Az akkori  Csehszlovák Köztársaságban  Kárpátalján  
volt  a  legnagyobb  a  népszaporulat.  A  nemzetiségi  
megoszlás  a csehszlovák  statisztika  alapján:  
ruszin  — 447  000 —  63%  
magyar  —  109 000 —  15%  
zsidó  —  91 000 —  13%  
cseh  és szlovák, ill.  egyéb  —  35 000 —  5%  
vallási  megoszlás:  
görög  katolikus  —  260 000 — 49,5% 
pravoszláv  —  112 000 —  15%  
zsidó vallású  —  102 000 —  14%  
római  katolikus  —  70 000 —  9,5%  
Az  évi  csehszlovák  statisztika  szerint  a  nemzetiségi  
számarány  Ungváron:  
magyar  —  4499 —  16,87%  
ruszin (ukrán)  —  6260 —  23,47%  
cseh  és szlovák  —  8030 —  30,10%  
német  —  508 —  1,90%  
vegyes  —  110 —  0,41%  
idegen  —  1371 —  5,14%  
Beregszász lakossága ekkor  19 007, a népszámlálás-
kor  a lakosság  csak  52%-a  vallotta  magát  magyar-
nak.  Mindössze  csak  3%-kal  kellett  volna  ezt  az  
arányt  leszorítani  a  hatóságoknak  a  legközelebbi  



népszámlálásig, s akkor a városi önkormányzat nyel-
ve nem lehetett volna már kizárólagosan  magyar.  
Munkácson  a  hatóságok  22%-ban  állapították  meg  
a magyarság arányszámát. Ezzel szemben a munká-
csi magyarság kisebbségi jogait is kénytelenek voltak 
elismerni. 

1931 augusztusa. — Fábry Zoltán előadó körútja Kárpát-
alján. 
szeptember  27.  —  Ungváron  a  választásokon  19  
párt indult. Az összes leadott szavazatok száma 10 220, 
ebből a magyar pártok 2123 szavazatot szereztek. így 
a Magyar Pártok Szövetsége továbbra is a város első 
pártja  maradt.  A  választók  21  százaléka  magyar  
nemzetiségűnek vallotta  magát.  
Az  év folyamán. —  Megalakult  a Kárpátaljai  Ma-
gyar  Akadémikusok  Egyesülete  (itt  nem  volt  balol-
dali  elem).  
Beregszászon leány cserkészcsapat alakult, előbb 30, 
majd  50 taggal.  Vezetője Kaminszky  László  tanár.  
Ungváron megalakult a Kárpátaljai  Képzőművészek  
Egyesülete. Az egyesület művészi irányítása elsősor-
ban  Boksay József  és Erdélyi  Béla nevéhez  fűződik.  
(Az egyesület évről-évre kiállításokat rendezett, mű-
vészlapokat  adott ki, művészettörténeti  előadásokat  
tartott.) 
Megjelent  Sáfáry  László  Lendület  (versek),  Sas An-
dor  Egy  magyar  nagybirtok  történetéhez  (tanul-
mány)  c.  könyvek.  

1932 márciusa  —  Az  éhező  Verhovinát  felkeresi  Anna  
Seghers,  Ludwig Renn  és Fábry  Zoltán.  
Az  év folyamán. — Beregszászban  megalakították  
a  népfrontot,  melynek  tagjai  kommunisták,  szociál-
demokraták,  cseh nemzeti  szocialisták (Benes  párt),  
a  községi  polgári  párt,  zsidó kereskedők  és  iparosok 



pártja, valamint a cionisták pártja. A népfrontban az 
irányító  szerepet  a kommunisták  töltötték be. 
Munkácson  Móricz  Zsigmond  köszöntőjével  indul  a  
vele  rokonszenvező  Magyar  írás  című  folyóirat,  
amely  1937-ben  megszűnt.  
Megjelent Moónus Gyula—Szerényi Ferdinánd Bene 
község jelene  és múltja című könyve; György Ferenc 
Címtelen  levél  (versek);  Fábry  Zoltán  Az  éhség  le-
gendája, Kárpátalja  első  szociográfiai  riportja,  ame-
lyet a kassai  csehszlovák ügyészség  elkobzott.  Vála-
szul  az  író  üres  lapokkal  jelentette  meg  a  füzetet,  
tiltakozásul  a szellemi  terror  ellen,  
július  1.  —  Beregszászon  megalakul  a  Kárpátaljai  
Magyar Akadémikusok Egyesülete (KMAE) és a Kár-
pátaljai (Podkarpatszka Ruszi) Magyar Kultúregylet 
(P.  R.  M.  K. E.) beregszászi  helyi  szervezete.  Mind-
kettő  országrészi  magyar  kultúrszervezet,  s  vala-
mennyi  kárpátaljai  magyar  községben  helyi  szerve-
zetük  alakult.  
Az  év  folyamán.  —  Színházi  Szövetkezet  alakul  
Ungváron, amely állami támogatással  koncesszióhoz  
jut,  s  az  addig  nyomorgó  Kárpátaljai  Magyar  Szín-
társulat  anyagi  helyzete  rendeződik.  
Fennállásának  100. évfordulóját ünnepli a Munkácsi 
Úri Kaszinó, amely akkor nyitotta meg termeit a ma-
gyar tömegek előtt. Irodalmi  és kultúresteket  rende-
zett. 
Az Ungvári Magyar Színház bemutatta Fülöp Árpád 
Megváltó  című  drámai  költeményét  négy  estén  telt  
házzal. 
Kárpátalján ez időben 36 magyar könyvtár működik. 

Az 1934. év folyamán. — Dr. Benes felkeresi Kárpátalját. 
Megalakult  a  Kárpátaljai  Magyar  Színházi  Szövet-
kezet,  amelynek  igazgatósága Munkácson  székelt.  



Kárpátalján  79  újságot  és  folyóiratot  tartottak  szá-
mon, melyek közül  37 magyar  nyelven jelent  meg.  
Beregszászon megszüntették a magyar gimnáziumot 
és  a  magyar  polgári  iskola  önállóságát,  ukrán  pár-
huzamos  osztályokat  létesítettek.  
Munkácson  megalakul  a  Podkarpatszka  Ruszi  Ma-
gyar Kultúregyesület  helyi  szervezete.  
Megjelent Tamás Mihály Két part közt fut a víz című 
kisebbségi  regénye.  

1935. május. — A kommunisták bizonyultak ismét a leg-
erősebbeknek a parlamenti  választásokon,  
május 6.  —  Csehszlovákia  és  a Szovjetunió  kölcsö-
nös  segélynyújtási  egyezményt  köt.  
december 18. — Lemond  T.  G. Masaryk,  Csehszlo-
vákia köztársasági  elnöke, utóda  E. Benes  lett.  
Az év folyamán. — Balogh Edgárt, mint nem kívá-
natos személyt azzal az ürüggyel, hogy romániai szü-
letésű,  kiutasították  a  Csehszlovák  Köztársaság  te-
rületéről. 
Életre hívták Beregszászon a Bereg megyei  Irodalmi  
és  Műpártoló  Egyesületet  a jobboldali  magyar  kul-
túrszervezet  ellensúlyozására.  
A Kárpátaljai Magyar Akadémikusok Egyesülete Be-
regszászon  megrendezi  a  Széchenyi  Mozgalom  sza-
badegyetemi  hetét,  s  kezdeményezője  a  kárpátaljai  
egyetemi  hallgatók  egyetlen  magyarországi  tanul-
mányú tjának. 

Az 1935/36-os  tanévben Kárpátalján a magyar tannyelvű 
118 népiskola 365 osztályában  18 171 gyermeket 363 
tanító  oktat.  24  polgári  magyar  tannyelvű  osztály  
működik  988  tanulóval  és  28  pedagógussal.  
Az ungvári városi könyvtárból ebben az évben  11 022 
magyar, 4184 orosz és  1166 csehszlovák könyvet köl-
csönöztek  ki.  A  17—18  százalékra  redukált  magyar  



kisebbség  olvasta  a  legtöbb  könyvet,  a  10  százalék  
csehszlovák a legkevesebbet. 
Megjelent Sáfáry  László Verhovina  c.  verseskötete.  

1936. május. — Fábry  Zoltán  kárpátaljai  előadó  körúton  
járt. 
június.  —  A  Kárpátaljai  Magyar  Dalosszövetség  
megtartotta  évi rendes  közgyűlését,  
júliusától.  —  Kárpátaljáról  mintegy  70  önkéntes  
vett részt a spanyolországi  harcokban,  
augusztus. — Aratóünnep Szernyén a tóházi falvak 
részvételével (Bátyú, Bótrágy, Barkaszó, Csongor). A 
Beregszászi  Görög Katolikus Ének-  és  Segítő  Egye-
sület  70 éves fennállásának  ünnepe.  
A  nyár folyamán. —  Ungvár város  főjegyzője köz-
vetlenül  a  magyar  színészek  ungvári  pótszezonja  
előtt véglegesen bezáratja  az ungvári  színház  kapu-
ját, arra való hivatkozással, hogy az épület technikai, 
egészségügyi  és  tűzrendészed  szempontból  előadá-
sok tartására  alkalmatlan. Az ungvári magyar  szín-
ház  csak  az  államváltozás  után  nyithatta  meg  ka-
puit. 
szeptember 7. — A Csehszlovákiai Magyar Párt át-
nyújtja Milan Hodza miniszterelnöknek a magyar ki-
sebbség sérelmeit tartalmazó  főijegyzését,  
december 1. — Beregszászon megalakult  a Magyar 
Fiatalok  Szövetségének  első  kárpátaljai  szervezete.  
Az  MFSZ  központja  Pozsonyban volt,  ahonnan  több  
ízben  küldték  politikai  munkára  Kárpátaljára  
Schönherz  Zoltánt.  
Az év folyamán. — Megszüntetik Beregszász önálló 
jegyzőségét  és  a  környékbeli  kisebb  falvakkal  kör-
jegyzőségbe  osztják,  ezzel  elveszítette  magyar  szék-
helyi jogait. 



A  Magyar  Nemzeti  Párt  és  a  Magyar  Keresz-
tényszocialista  Párt  egyesüléséből  megalakul  az  
Egyesült  Magyar  Párt,  amely  egy  táborba  kívánta  
tömöríteni  a kárpátaljai  magyarságot  osztályhelyze-
tére való tekintet nélkül. Vezetői: Korláth, Egry, Bo-
dáky,  Ortutay, Vozáry. 
Csupán Ungváron 44 időszaki  kiadvány — közöttük  
10 magyar nyelvű —  lát  napvilágot.  

Az 1936/37-es  tanévben  a beregszászi  gimnáziumban  16  
magyar  osztály működött  641  tanulóval.  
Megjelent  Ilku Pál  Lendület  c. ifjúsági regénye. 

1937 januárja.  —  A  Podkarpatszka  Ruszi  Magyar  Kul-
túregyesület helyi csoportja minden héten — csütör-
töki napon — kultúrelőadásokat  rendez a Bereg me-
gyei Kaszinó  nagytermében.  
április  18. — A  Munkás  Újságban  közzétett  kimu-
tatás  szerint  a mintegy  450  000  főnyi  ukrán  lakos-
ságnak  19  polgári  iskolája  volt  4762  tanulóval,  a  
110 000 magyarnak 4, 996 tanulóval,  az alig 34 ezer-
nyi  cseh  lakosságnak  18,  3439  tanulóval.  Ez  azt je-
lentette, hogy  23 552 ukrán,  27 368 magyar és  1886  
cseh  lakosra jutott egy-egy  polgári  iskola,  
szeptember  5.  —  Beregszászon  megtartották  az  
Egyesült Magyar Párt kárpátaljai kerületének orszá-
gos  nagygyűlését.  
december  6.  —  Erdélyi  magyar  írók  keresték  fel  
Kárpátalját:  Tamási  Áron,  Molter  Károly,  Kacsó  
Sándor,  Szentimrei  Jenő,  Ligeti  Ernő,  Sz.  Ferenczi  
László,  akik Ungváron  előadó  esteket  tartottak.  
Az  év  folyamán.  —  A  következő  munkás-
szervezetek működtek Kárpátalján: Proletkult, Mun-
kászeneker,  Csehszlovákiai  Munkás  Műkedvelők  
Szövetsége,  Proletár  Testedző  Egyesület,  Bal  Front,  
Dolgozók  Közművelődési  Egyesülete,  Szovjetunió  



Barátainak Szövetsége, Birobidzsan Barátainak Szö-
vetsége, Asszonyok  és Lányok Egyesülete  stb.  
Az  ungvári  és  munkácsi  proletár  színjátszók  éven-
ként 3—4 új darabot mutattak be:  Gorkij  Éjjeli  me-
nedékhely,  Madách  Az  ember  tragédiája,  Gerhart  
Hauptmann A takácsok, Upton Sinclair Jimmie Hig-
gins és Dalol  a börtön,  Gábor Áron Egerszeg,  Fried-
rich  Wolf  Ciánkáli,  Skvarkin  Az  idegen  gyermek,  
Pogogyin Arisztokraták, Karel Capek Fehér kór, Vos-
kovec-Werich  Rongyok  balladája.  
Beregszász  város  kormánypárti  tanácstagjai  akciót  
indítanak,  s kérik:  a minisztérium  önállósítsa  a  re-
álgimnázium  magyar  párhuzamos  osztályait,  mert — 
mint  azt felterjesztésükben  írták — „...  fontos, hogy 
az állam már az iskola  titulusával  is igazolja  kifelé,  
hogy  teljes  mértékben  kielégíti  a  magyar  kisebbség  
kulturális és nyelvi igényeit..., ha a republika demok-
ráciája  a német vidéken német nyelvű  gimnáziumo-
kat tart fenn és ha a német kisebbség  ilyen előjogo-
kat  élvez,  akkor  hasznos  és  kívánatos  ez  a  
kárpátaljai kisebbségnél is". Az iskola önállósítására 
csehszlovák időben már nem került  sor.  
Az év folyamán próbaszavazást  rendeltek el a ruszi-
nok  nyelvi  kérdésében.  Két  nyelvtan  állt  szemben  
egymással.  A  küzdelemből  az  orosz  nyelvtan  került  
ki győztesen  70  százalékban.  
Megjelent Simon Menyhért Kisebbségi  ének és Test-
véreknek üzenem  c.  verseskötetei.  

1938. április 5. — Jaross Andor,  az Egyesült  Párt  elnöke 
előterjeszti  a magyar nemzeti követelések  12 pontját 
a képviselőház  ülésén.  
április 15. — A kárpátaljai kommunista párt képvi-
selői átadták a magyar nép nevében a cseh kormány-
nak  azt  az  emlékiratot,  amely  magában  foglalta  a  



nemzetiségi  kérdés  megoldásának  programját.  Az  
emlékirat szövege mindeddig szinte teljesen ismeret-
len volt a történészek előtt. Az emlékirat a szociális-
gazdasági  gondok  felsorolása  után  politikai  jogokat 
is  követelt.  így  például:  az  új  állampolgársági  tör-
vény szüntesse meg a csehszlovákiai  magyar  honta-
lanok  kálváriáját  és  ismeije  el  mindazoknak  az  itt  
élő személyeknek állampolgárságát, akik 1918. októ-
ber  28-án  a  köztársaság  területén  tartózkodtak.  
Szorgalmazták  a  nyelvtörvény  demokratikus  meg-
változtatását,  a magyarság csorbíthatatlan jogainak 
törvénybe  iktatását  (anyanyelvhasználat,  a  magyar 
kisebbség számának megfelelő iskolahálózat, közmű-
velődési  intézmények  építése,  könyvtártanácsok  
megalakítása  stb.).  Szigorú  büntetés  alkalmazását  
követelték  mindazokkal  szemben,  akik  nemzeti  tü-
relmetlenségükkel a magyar kisebbséget bármely té-
ren  megkárosítják.  
Tavasza.  —  Várnai  Zseni  fellépése  Ungváron  az  
Asszonyok és Leányok Egyesületének rendezvényén.  
Az év első fele. — A Munkás Újság minden  száma  
a  kárpátaljai  magyarság  létérdekeivel  foglalkozik:  
„Nemzeti  egyenjogúságért",  „Mit követel  Kárpátalja  
magyar népe", ,Д magyar nép és a munkásság hiva-
tása",  nemzetiségi  alaptörvény",  „Demokratikus  
népautonómiáért"  című  cikkei  önmagukért  beszél-
nek. 
június.  —  Az  Egyesült  Magyar  Párt  nagyszabású  
országos  demonstrációs  nagygyűlést  akart  rendezni  
Beregszászon  a  magyarság  jogainak  követelésére,  
azonban  a  csehszlovák  hatóságok  nem  engedélyez-
ték. 
augusztus 14. — A  demokratikus  erők  összefogása  
jegyében tartották meg Badalón a Petőfi 1847-es  át-



utazását megörökítő emléktábla leleplezési ünnepsé-
gét,  amelyet  a  Kárpátaljai  Magyar  Faluszövetség  
rendezett. 
szeptember. —  Néhány  héttel  az  első  bécsi  döntés  
előtt a csehszlovák kormány megadja Kárpátaljának 
a  trianoni  békeszerződésben  elismert  autonómiát.  
Megalakul  a Bródy-kormány. 
október 5. — Lemond Eduard Benes, Csehszlovákia 
köztársasági  elnöke  (október  20-án  emigrációba  tá-
vozik).  Zsolnán  megalakul  az  autonóm  szlovák  kor-
mány, miniszterelnöke  Jozef  Tiso.  
Kárpátalja  autonómiát  kap  külön  kormánnyal,  az  
élen Bródy  András.  
október 1. — Kozma Miklós volt belügyminiszter — 
a  miniszterelnök  megbízásából  —  a  vezérkarral  
együttműködve  megkezdi  diverzáns  alakulatok,  ún.  
szabadcsapatok  (rongyos  gárda)  szervezését.  A  ki-
képzett  és  felfegyverzett  önkéntesek  október  első  
napjaitól  kezdve  kis  csoportokban  átszivárognak  a  
csehszlovák határon,  ahol robbantásokat,  merényle-
teket hajtanak végre.  
október  9. —  A  komáromi  tárgyalások  kezdetének  
napján a beregszászi  ifjúság a katolikus, illetve a re-
formátus  templomban  elénekelte  a  magyar  Him-
nuszt.  A  beregszászi  csendőrség  elfogató  parancsot  
adott ki a három lelkész, egy tanár és több diák ellen, 
október. — Az orosz irányvonallal  szemben  kisebb-
ségben maradt ukránok a bécsi döntés után áttették  
székhelyüket  Husztra.  A  néhány  hónapig  tartó  
„szics-korszak"  elnevezéssel  írták be nevüket  a tör-
ténelembe. 
november  9.  —  A  magyar  honvédség  bevonul  Be-
regszászba. 



november  10.  —  A  csehszlovák  csapatok  és  rend-
fenntartók  utolsó  osztagai  is  elhagyták  Munkácsot.  
A Munkáccsal  összeépített  Örhegyalja  továbbra  is a 
csehszlovákok  és  az  ukránok  kezén  maradt.  A  ung-
vári  várra kitűzték  a piros-fehér-zöld  zászlót,  
november. — Az  első  bécsi  döntés  értelmében  Ma-
gyarország  visszafoglalta  Kárpátalja  magyarlakta  
részét.  Közben  magyarbarát  politikája  miatt  meg-
bukott  az  ukrán-ruszin  Bródy-kormány,  helyébe  a  
nácibarát Volosin-kormány lépett, amely  1939. már-
cius  14-én  Kárpátalja  megszállatlan  részén,  Kar-
patszka Ukrajina (Kárpát-Ukrajna)  névvel  bábálla-
mot hozott létre,  Huszt  székhellyel,  
november 18. — Budapesten  rendkívüli  miniszter-
tanácsi  ülés határozza el, hogy megindítja a katonai 
támadást Kárpátalja visszafoglalásáért,  
november  20.  —  A  Felvidéki  Magyar  Hírlap  címol-
dalán nagy betűkkel  közli: „A Ruszin Nemzeti  Tanács 
rendfenntartás céljából behívta a magyar csapatokat."  

1939.  január  6.  —  Csehszlovák-magyar  határincidens  
Munkácsnál. 
március  15.  —  A  magyar  csapatok  átlépték  az  új  
állam határait. A csehszlovák katonaság Romániába 
távozott. A magyar csapatok megtörték az ukrán na-
cionalista  szics-gárdisták  fegyveres  ellenállását  és  
visszafoglalták Kárpátalja egész területét. Kárpátal-
ja zömében ukránok lakta része közigazgatási és kul-
turális  autonómiát  kapott,  élére  kormányzói  biztost  
neveztek  ki (Kozma,  Tomcsányi).  
március 18-ig egész Kárpátalja Magyarország fenn-
hatósága  alá került.  
június  23.  — Kihirdették  az  1939.  évi  VI.  törvény-
cikket  a  kárpátaljai  területeknek  az  országgal  való  
egyesítéséről. 



július  7.  —  Kárpátalján  megszűnik  a katonai  köz-
igazgatás. A közigazgatás irányítását a június 28-án 
kinevezett  kormányzói  biztos,  báró  Perényi  Zsig-
mond koronaőr veszi  át.  
július 15. — Ungvárt törvényhatósági joggal  ruház-
ták  fel,  amellyel  fejlődésének  negyedik  szakaszába  
lépett. 
augusztus  23.  —  Németország  és  a  Szovjetunió  
megnemtámadási  szerződést  ír alá  Moszkvában,  
szeptember 7. — A szovjet csapatok átlépik a keleti 
lengyel  határt,  a  szovjet  kormány  deklarációt  ad  ki  
Nyugat-Ukrajna  és Nyugat-Belorusszia  felszabadí-
tásáról. 
A Szovjetunió kormánya üzenetet küld a magyar kor-
mánynak: tiszteletben tartja Magyarország  határait  
és békében kíván  élni  összes  szomszédaival.  
Az  év  folyamán. — A Kárpátaljai  Képzőművészeti  
Egyesület vezetősége: Erdélyi Béla (elnök),  Endrédy  
György (alelnök), Koczka András (titkár). A választ-
mány tagjai: Apáti-Abrakovics  Béla,  Dobos  András,  
Manajló  Tivadar,  Hercz  Erdélyi  János,  Soltész  Zol-
tán. A bíráló bizottság tagjai: Apáti-Abrakovics Béla, 
Boksay József, Erdélyi Béla. Az Egyesület nyári mű-
vésztelepet  létesített  Kárpátalja  több  szép  vidékén,  
így Hajasdon  és Uzsokon.  Ungváron megkezdte  mű-
ködését  az  újjászervezett  Gyöngyössi  Irodalmi  Tár-
saság  Antal  Miklós  elnökkel  és  Sirokay  Zoltán  tit-
kárral  az  élen.  

1940. április 1. — Megszűnt a Felvidéki  Minisztérium  és  
Jaross Andor  tárca nélküli  miniszteri  megbízatása.  
Június 19. — Teleki  Pál miniszterelnök bejelenti: a 
felvidéki  és kárpátaljai  területeken esedékes  ország-
gyűlési választásokat — az  1939. évi választás  ezek-



re  a  területekre  még  nem  terjedt  ki  —  bizonytalan  
időre  elhalasztják.  
június  23. —  Teleki  miniszterelnök  a  képviselőház  
elé terjeszti  a Kárpátaljai  Vajdaságról  és  annak  ön-
kormányzatáról  szóló  törvényjavaslatot,  
szeptember 5—13. — A  magyar  hadsereg  bevonul  
Észak-Erdélybe  és Székelyföldre,  
szeptember  12.  —  A  kormányzó  Kárpátalja  kor-
mányzói biztosává — a fölmentett Perényi Zsigmond 
helyére — Kozma Miklóst  nevezi  ki.  
Az  év  folyamán.  —  Győri  Dezső  áttelepül  Bereg-
szászba. 
Megjelent  Kiss  László  Nincs  megállás  c.  verseskö-
tete. 

1941. január 26. — A Kárpátaljai  Tudományos  Társaság  
alakuló ülése. 
március 20. — Moszkvában, a Vörös Hadsereg szék-
házában  a  szovjet  kormány  megbízottjai  56  darab  
1848-as magyar zászlót adnak át Kristóffy József kö-
vetnek  és Faraghó  Gábor vezérőrnagy  katonai  atta-
sénak. A zászlót a megnyílt Moszkva-Budapest  vas-
úti  összeköttetés  első  vonatával,  szovjet  katonai  
díszkísérettel  indítják  útnak. A szovjet-magyar  ha-
táron, Lavocsnénál magyar katonai díszkíséret veszi 
át a  zászlókat.  
júniusában. — Bukovinából  Kárpátalján  keresztül  
szállítják  haza  a XVIII.  században  odatelepült  szé-
kelyeket,  számuk kereken  13 500. 
szeptember  vége.  —  A  Kossuth  Rádió  megkezdi  
adását a  Szovjetunióban.  

1942. április 11.  —  Megkezdődik  a  2.  magyar  hadsereg  
kiszállítása  a keleti  frontra (200  ezer  ember),  
november 18. — A honvédelmi miniszter közzéteszi 
69059/1942.  számú rendeletét,  amely  munkaszolgá-



latra  kötelez  minden  zsidó  férfit  18  éves  kortól  48  
éves  korig.  
március. —  Győry  Dezső,  a Beregszászon  élő  költő  
Munkácsi  március  című  versében  jól  érzékelteti  
ezeknek  az  időknek  a  megrázkódtatásait.  „Nyilas  
söpredék  lakja várad, /  haj,  Zrínyi  Ilona /  Nem  volt  
e  népnek  csillaga,  s most már nem lesz —  hona".  

1944. március 19. — Magyarország  német  megszállása,  
május 15.  —  Megkezdődik  a  zsidónak  nyilvánított  
személyek gettóba gyűjtése és németországi koncent-
rációs  táborokba  való  szállítása  —  a főváros  kivéte-
lével — Magyarország  egész  területén,  
augusztusában.  —  A  Szovjetunióban  szervezett  
csehszlovák  hadtest  létszáma  16  451,  köztük  4030  
kárpátaljai  önkéntes,  akiket  korábban  Sztálin  láge-
reiben  tartottak  fogva  mint  Magyarországról  átszö-
kött gyanús  egyéneket.  
augusztus 8. — október 26. — Úszta Gyula  parti-
zánegységeinek harcai  Kárpátalján,  
szeptember 4. — Megindul a 4. Ukrán Front táma-
dása  az  Északkeleti-Kárpátokban  kiépített  Árpád-
vonal  ellen.  
szeptember.  —  Ungváron  megjelent  Kiss  László  
Magányos  csillag  c.  verseskötete,  
október  29. — A  szovjet  csapatok  elfoglalták  Csa-
pot,  s ezzel  egész Kárpátalja  területét.  
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A Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási  Minisz-
tériuma  pályázatot  hirdetett  1992-ben  a  határon  túli  ma-
gyar  könyvek  kiadásának  támogatására.  A  pályázat  célja,  
hogy a Magyarország határain túl élő magyar szerzők anya-
nyelven  írt  műveit  támogatásban  részesítsék.  A  pályázatra  
ajánlott  kéziratok jegyzékét  Kárpátaljáról  a Kárpáti  Kiadó  
magyar csoportja állította össze és az Intermix Kft budapesti 
képviseletén  keresztül  nyújtotta be. 
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A  kárpátaljai  magyarság  első  kisebbségi  korszaka  iro-
dalmának  máig  legteljesebb  gyűjteményét  tartja  kezében  
az  olvasó.  A  benne  felvonultatott  18  szerző  és  közreadott  
műveik  —  tanúságtétel,  hogy  a  kárpátaljai  magyar  li-
teratúrának  szintén  megvannak  a  táj,  a  vidék  történel-
mében  gyökerező  hagyományai,  ugyanakkor  művei  az  
egyetemes  magyar  irodalom  részei;  annál  is  inkább,  hogy  
a  terület  1918-ig  a  történelmi  Magyarország  szerves  
része  volt.  Ez  a  gyűjtemény  mindamellett  megcáfolja  
ama  irodalompolitikusok  nézeteit,  akik  ügy  vélték,  hogy  
a  mai  kárpátaljai  magyar  irodalom  helyi  hagyományok  
nélkül  saijadt  ki,  hogy  ennek  a  területnek  soha  nem  
volt  önálló  irodalma.  Ily  módon  ennek  az  antológiának  
a  kiadása  nem  kegyeleti  aktus  és  nem  is  az  azóta  
elhunyt  alkotók  emléke  előtti  tiszteletadás  csupán.  Vol-
taképpen  adósságot  törlesztünk,  amikor  az  olvasók  elé  
táljuk  a  két  világháború  közti  életérzéseket  rögzítő,  
kordokumentumnak  számító  „kisebbségi  éneket".  




