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D E B R E C Z E N I T I B O R 

N O V E M B E R I N A P L Ó 2007. 
A diákkori barátságokról Krúdy ürügyén 

A fiam adta kezembe Krúdy Gyula könyvét, Vallomás, ez a 
címe, s életrajzi vonatkozású írásokat, kisregényt, emlékezést, 
glosszát, ilyesmiket tartalmaz. Egyenetlen színvonalú szövegek 
a kötetben, de még a legegyenetlenebben is olyan varázslatos és 
láttató sorokat olvasok, mint amilyet ezennel idézek. „Oda
künn hulldogált a karácsony utáni halk hó, amely a régi Magyaror
szágon eltemette a gondokat, bajoliat, a szánkók csengőinek csengé
sét, az utcai gyalogosok esetleges lármáját, de még a lutheránus to
rony harangjának megkondulását is. Szépséges volt a téli este lutrá-
csony és újesztendő között még abban a korban is, amikor az ember 
nem ismerhette egészen a boroknak az ízét, hogy azokkal is fokozza 
áradozó hangulatait. De ismerték a bor ízeit a jelenlévő öregurak: így 
Kálnay László, Dillenberger Ede és Dalnoki Gaál Gyula. Különböző 
asztaloknál ültek, de csak addig, amíg Kálnay László össze nem to
latta az asztalokat. (En csak olyan lógósnak számítottam még ak
kor.)" 

Idézhettem volna máshonnan is, de szándékomnak, hogy 
megfogalmazhassam felfedezésnek egyáltalán nem mondható, 
pedagógiai vonatkozású felismerésemet, mintha ez felelne meg 
legjobban. Az t kívánnám igazolni, hogy a kamaszkori, diákkori 
kapcsolatok, barátságok meghatározóak, életre szólóan, s nemcsak a 
személyiséget, de a szellemiséget, világlátást is befolyásolják. 

Krúdy Gyu la az én iskolavárosomban, Nyíregyházán diá
koskodott. Máskor és másutt is ír arról, hogy barátainak tud
hatta a fent említett, ötvenes éveikben járó öregurakat, az ügy
védet, aki novellákat írt, melyeket pesti lapok is közöltek, a 
negyvennyolcas szabadságharc hadnagyát, az órásmestert és a 
nyugdíjas színészt, aki a nyíregyházi könyvtárat igazgatta. A z ő 
történeteiket hallgatta szabadságharcról, színházi kalandokról, 
irodalomról, írókról, színészekről és színésznőkről, a múltról, 
mely megdelejezte. 

Idézzük meg későbbi nagy legényeit, a Szindbádot és a töb
bieket, nemde ezekben is a múltat festi, azt a világot, melyről 
diákkori öreg barátai meséltek neki izgalmasan és szeretettel. 
A k k o r is a pasztellszínekben úszó tizenkilencedik század jelenik 
meg a műveiben, amikor a huszadik századról ír. Mert ahogyan 
megjelenít és láttat, nosztalgiával és romantikusan; párnás monda
taival múltat asszociál. A világot olyannak akarja látni, amilyen
nek látta volt Nyíregyházán, kamaszkorában, amikor atyai barátai 
nyitogatták szemét a látásra, fülét a hallásra. 

Krúdy iskolájába jártam néhány évtizeddel később magam 
is. N e k e m diák barátaim voltak, kitűnő fiúk. O k abban erősí
tettek engem, 1947-ben, hogy a jelen világban kel l ot thon 
lennünk, s a jövőt kel l alakítanunk. A z impulzus erős volt. 
A n n y i r a erős, hogy noha tudom, általam semmi nem megy elő
rébb, még mindig áltatom magam, hátha, és megpróbálok ak
ként cselekedni. ( M i történik azokkal, akik baráttalanul vagy 
rossz barátságban nőnek fel? De hát ez csak amolyan költői 
kérdés. A választ sejtjük.) 

Ez amolyan dicsekvés 
Négy generációhoz tartozók, körbeültük a nagy asztalt, a f i -

amék nagy házában, a tágas hallban. A nagycsalád éppen jelen 
tagjai ülték körbe, nem is ünnepi alkalomból. Már lubickol

tunk a kellemes vacsora hangulatában, amikor „megvilágosod
tam". Nézd már, súgtam a mellettem ülő ősanyának, mivel 
eleddig nem gondoltam rá; micsoda pompás véletlen, egy tér
ben a gyerekkel, az unokával, a dédunokákkal, ez igazán külö
nös ajándék a sorstól, és ráadásul békés egymásmellettiségben! 
(Hogy pontos legyek, bár ez egy naplóban nem kötelező, de le
írom, hogy L a c i fiunk és a felesége terítette a gazdag asztalt, a 
lányuk, a m i Réka nevű unokánk és férje derítette a társaságot, 
s akik bearanyozták, hogy írjak efféle közhely állítmányt is, két 
dédunokánk, Gáspár Benedek és A n n a Flóra.) Mondtam a fen
tieket halkan, én az ősapa, miután megtörtént a megvilágoso
dás, mire az ősanya szeme bepárásodott, s azt suttogta, hogy ő 
már előttem konstatálta eme tényt. Asztalnál ültünk, négy ge
neráció, megtartóztattam magam, s az ősanya közlésére nem re
agáltam. 

És most sem erre. Csak úgy. Hogy megszokja az ember a jót, 
azt történetesen, hogy megadatott neki ez a négy generáció, és 
maga körül tudhatja leszármazottait, s úgy tudhatja maga körül, 
hogy még nem szorul semmiképp sem rájuk, s milyen természe
tesnek veszi, hogy az- élet körülötte így alakul! N o h a nem az. 
Egyáltalán nem természetes. 

Ennek naponta örvendezni kellene! 
A vacsora után Gáspár Benedek, negyedik osztályos déd

unokánk elmondott egy mesét. Szavalóversenyre küldi az isko
la, országosra. Jó mesét választottak k i , jól mondható, bölcs, 
életigazságot tartalmazó mesét. A kisfiú tehetséges. Ebben is. 
Szépen mondta a szöveget. Azért megkérdeztem, elfogadna-e 
néhány instrukciót. 

Elfogadott. 
Örültem. Együtt munkálkodott a dédunoka a dédapjával. Ez 

sem olyan magától értetődő! 
Nemde? 

Jézus, Pál és Jakab 
]al<ab - ahogy az evangélisták tudják és írják, meg ahogyan 

Pál is emlegeti - Jézus testvére. Ismeretes, hogy József és Mária 
családja meglehetős ellentmondásossággal viszonyult Jézushoz, 
s nem is hittek az ő isteni származásában, olybá tekintették, 
mint k i habókos, amolyan önjelölt próféta, akikből akadt több 
is abban az időben. Ám Jézus halála után, amidőn a tanítványok 
prófétálni kezdtek, Jakabnak is megjelent a megváltó - testvér, ő is 
megvilágosodott, s akkortól neki is Krisztus lett Jézus. (Péter apos
tollal együtt, majd Péter után, ő lesz a jeruzsálemi zsidó - keresz
tény egyház feje, bizonyos vonatkozásban Pál ellenlábasa.) 

Pál viszont személyesen soh'sem ismerte Jézust, ugyan talál
kozhatott volna vele, beszédeit is hallgathatta volna, mert Jeru-
zsálemben élt akkortájt, de mással volt elfoglalva, a farizeusi 
tudományokkal, a törvény megtartatásával. Ám miként Jakab
nak, neki is megjelent az Űr - Krisztus, mint tudjuk, a damasz
kuszi úton, s ettől kezdve, nem is ke l l folytatnom, gyülekezete
ket alapított, s közben megteremtette nem kevés küzdelem 
árán a kereszténység máig érvényes teológiáját. 

Jakab apostolt tekintik a Jakab levele című újszövetségi irat 
szerzőjének, s milyen érdekes, Jakab sehol sem hivatkozik Jézus
ra, testvére földi pályafutásának akár csak egy mozzanatára is, 
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nem idézi meg a cselekedeteit, nem szól a csodatetteiről, taní
tásait sem emlegeti, nem hivatkozik kereszthalálára, annál in 
kább Mózes törvényeire, az ószövetségi prófétákra. Krisztusról 
úgy ír, mintha nem is élt volna a földön. A zsidó - keresztény 
egyházak ugyanis, tehát a Jakab vezette irányzat hívei, elfogad
ják Krisztus istenfiúságát, de semmit sem tartanak romosabb
nak, mint a zsidó hagyományok jelenlétét a keresztény közös
ségekben, az ószövetségi törvények betartatását, többek között 
a körülmetélés gyakorlatát. 

Jakab a levelében a cselekedet fontosságát hangsúlyozza, s 
arra hivatkozva, hogy Ábrahám is a cselekedetek által igazult 
meg, amikor felajánlotta Izsákot Istennek, ezt írja: „Látjátok 
tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember és nem csupán 
hit által." 

Pál apostol viszont, aki csak a tanítványoktól nyert infor
mációk alapján formált képet arról, miként is élt Jézus, levelei
ben állandóan a földet járt Krisztusról, a megfeszítettről ír, aki 
éppen evilági szenvedésével, önmaga feláldozásával, keresztha
lálával lett az, ami: Megváltó. És leveleiben azt olvashatjuk, 
hogy Jézus (Jakab testvére) maga volt, k i eltörölte a törvényt és 
a keresztény létezés egyedüli kritériuma; hisz-e valaki - pogány 
vagy zsidó - az Úr Jézus Krisztusban. Egyedül a h i t által üdvö
zülhetünk - hangsúlyozza visszatérően. 

Pál és Jakab egy alkalommal Jeruzsálemben találkozik egy
mással - az alkalmat nevezhetjük zsinatnak is - , ahol k i - k i 
megfogalmazza a maga nézetét. Diskurzusuk középpontjában ez 
áll: a ketesztényeknek be kell-e tartani a mózesi törvényeket, 
vagy elégséges, ha hisznek az Úr Jézus Krisztusban, s az ő tanítá
sai szerint élnek. Másként, m i a fontos, a hit vagy a törvény? 
Ismeretes, ekkor Pál érvei győzedelmeskednek. 

Logikusnak az tetszenék, ha Jakab, a testvér érvel a Krisz
tusba vetett h i t kizárólagossága mellett, s a volt farizeus, Pál 
képviseli Jakab nézeteit. 

De hát nem így történt. 
És ettől emberi és tanulságos a történet. 

Ugy régi folyóiratban Kertész Imre és Weöres Sándor. Az 
utóbbi a birkanyírásról mint eleüziszi szertarttisml ír 

Kedvelt szórakozásom beülni egy könyvtárba és folyóirato
kat olvasgatni, művészeti jellegűeket, leginkább irodalmit, és 
függetlenül attól, hogy hol és k i k jelentetik meg, mely szekér
tábor írástudói töltik tele a lapot, mindegyikben bogarászok. 
Rendszerint jó szimattal csapok le egy-egy írásra, versre, novel
lára, esszére, könyvismertetésre, s ilyenkor jól érzem magam. 
Megjegyzem, vastag könyveket már nem olvasok, regényeket 
főként nem; a memoár irodalommal teszek csak kivételt. 

Könyvtárba sem kellett mennem, most, hogy cipekedtünk a 
volt kuckóból a lakásba meg a raktárba meg Tiszakürtre, előke
rült egy köteg folyóirat a hetvenes-nyolcvanas évekből, Kor 
társ, Alföld, Magyar Műhely, Tiszatáj, Confession, ezeket kezd
tem el forgatni, aztán olvasni, aztán emlékezni és tűnődgetni. 
M e n n y i érték születik, mennyi alkotás csupán az írni tudók kö
réből is, és legtöbbjük ott is marad a borító között, mintegy pa
pírsírban, olvasatlanul vagy olvasva, de elfeledve, ha csak va
lamikor, valakik el nem kezdenek belőle szemelgetni, mint én 
most. 

A Kortárs 1983. februári száma került először a kezembe. 
Nézem elöl a tartalomjegyzéket, s meg is döbbenek mindjárt: 
Kertész Imre nevét olvasom, a Kudarc című regény szerzőjeként. 
Hogy mitől a megdöbbenés? A m i k o r felröppent a hír, hogy 

Kertész Imre Nobel-díjas lett, jómagam, mint hajdani iroda
lomtanár, csak tátogtam, k i ez az ember, nevét sem hallottam 
eddig! És tessék, akár olvashattam volna is, hiszen a folyóirat az 
én birtokomban volt. De akkor még nem ajnározta Kertészt 
senki, s hányan voltak ismertebbek nála, persze, hogy a sok k i 
váló között elveszett. S az én radarom sem működött. 

És nem örvendezhettem annak sem, hogy annak idején 
nem akadt meg a szemem Weöres Sándor egy régi levelén, melyet 
1945. júliusában írt Hamvas Bélának, s melyet éppen ebben a 
számban tett közzé a levél írója. H a akkor olvasom, jobban 
odafigyelek prózai írásaira is, és későbbi műsoromba, melyet 
Weöres műveiből készítettem, tán még bele is építem. 

A háború után vagyunk, Weöres ekkor Csöngén él a szüle
inél, s mint ítja, nincs pénze, hogy Pestre utazzon. Hamvasnak 
írt levelét így kezdi: „Hamvas Bélát köszönti Weöres Sándor disz-
nópásztor." A költő jobb híján, s mert mást nem tehet, a szülei 
földjén disznót őriz, és segédkezik a birkanyírásnál. Hogy miért 
citálom a levelet, azt az alábbi rész magyarázza: „Láttál-e valaha 
birlmnyírást? Ritka birka pusztul el természetes halállal; s az, hogy 
majd levágják őket, az alkatukban él, ezt az érzést vonszolják ma
gukban mezőn-tüskén keresztül, s amint nyíró olló alá kerülnek, 
úgy érzik, hogy éppen most teljesül be rajtuk a birka-végzet. S mikor 
aztán megkopasztottan egymásra bámulnak, és nem ismerik meg 
egymást: a túlvilág rétjén érzik magukat, tanácstalanul és komoran 
bégetnek, érzéseik túl vannak a halálon. — Ez a juh-élet eleüziszi 
szertartása, s tán ilyenféle szertartáson estünk át mi is, majdnem 
mindnyájan." (Már a háborúban illetve a háború után.) 

A birkanyírás mint metafora, a juh-élet eleüziszi szertartása, 
az én nemzedékem háború utáni élménye, meg ötvenhat utáni 
élménye, s vajh, valamennyien, akik így-úgy, de megkopaszí-
tottan élünk: nem így vagyunk? Tanácstalanul és komoran bé
getünk. 

A harmadik dédunokám ultrahangos fényképe 
Még eleddig soh'sem láttam nyolc hónapos magzatot ultra

hangos felvételen, csak most, és csodálkoztam is, milyen kész is 
egy emberpalánta az anyukája méhében, születése előtt egy hó
nappal. Ahogy az én dédunokám fintorgott ott bent, miközben 
bal kezével az arcát simogatta, s hol kinyitotta, ho l becsukta a 
szemét, és ho l tudós, ho l unott képet vágott, s nem engedte, 
hogy ne olyannak lássam, mint kinek anyaméhvilág-szemlélete 
optimista, hangulata királyi. H a a látásom és érzésem nem 
csal, i lyen lesz ez a fiú, itt kint is, ebben a problémás, ám gyö
nyörű világban. 

Várunk kisember, akit, te még nem tudod, úgy fogunk hív
n i : Fáber Ábel Levente. A neved verssornak is gyönyörű, annyi 
benne az alliteráció, a trochaikus lejtés. De azért te legyél majd 
kissé keményebb, amolyan változékony ritmusú, szabadverselő 
magyar. 

És rám is hasonlítasz. A felnőttek körülöttem ezen csak mo
solyognak, de ha neked egyszer elmondom, hogy ho l és miben, 
rájössz majd, hogy igazat szóltam. 
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