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Vasárnap volt, és ők ott sétáltak 
a Kahlemberg hegyen, ahonnan 
belátható volt egész Bécs, gyö-
nyörködtek a város látványá-
ban, gyönyörködtek egymásban, 
aztán váratlanul megszólalt a 
lány: – Magyarnak lenni mit je-
lent? – kérdezte. S mert Csapó 
András annyira meghökkent, 
hogy nem tudott mit válaszolni, 
újra rákérdezett:

– Magyarul beszélni?
– Azt is.
– És még?
– Magyarul érezni!
– Az mit jelent pontosan?
– Magyarul gondolkodni. Is-

merni a nemzet történelmét. Mí-
toszait. Kultúráját.

– Aki nem ismeri a magyar-
ság történelmét, az nem lehet 
magyar?

– De. Olyan magyar, aki 
nem ismeri a saját nemzete 
történelmét.

– S akkor?
Csapó András nem akarta 

megsérteni Horgas Esztert. Nem 
akarta azt mondani, olyan ma-
gyar, mint te. Aki magyarként, 
s ráadásul magyarul, jugoszláv-
nak vallja magát. 

– S ha valaki csak a nyelvet is-
meri? Például egy német, aki tud 
magyarul…

– A nyelvet ha valaki ismeri, 
attól még nem lesz magyar, csak 
magyarul tudó és értő ember. 
Aki magyar, annak éreznie kell 
azt is, hogy ő magyar! A sza-
vaknak holdudvara, hátországa 
van. Érzelmekkel kell telítődje-
nek. Hogy magyarázzam meg? 
Te hogy szoktad szólítani édes-
anyádat?

– Anyu!
– És amikor kiejted a szót, ak-

kor mire gondolsz a szó mögött?

– Arra, hogy szeret. Hogy félt! 
Óv! Vigyázz rám!

– Na, látod! Aki nemcsak 
ismeri, de átéli a szó jelentés-
tartalmát, az olyan, mintha az 
erdő szó mögött hallaná a fák 
zúgását. A zsongást. Télen lát-
ja a zúzmarás, havas, tavasszal 
a rügyező fákat. Nyáron érzi a 
fák hűsét. Hallja a szél zené-
jét az ágak között. Látja a le-
vágott csutakost éppúgy, mint 
a sarjadó fákat. Látja, ahogy 
a facsemetéből – sok apró fa-
csemetéből – nyúlánk vagy 
bozontos, göcsörtös erd ő lesz. 
Látja az erdei madarak fészkét 
az ágak közt, a mókust a fákon, 
a gombákat a földön. A lehulló 
faleveleket s kizöldülő rügye-
ket. A szobabútorban a fát. Ez 
épp olyan, mint amikor a víz 
szót hallja az ember. Érzed a 
hűs víz ízét, amikor az szomjat 
olt, de hallod a víz csobogását 
is. Érzed selymes simogatását, 
amikor fürdés közben körül-
öleli a testet. Látod a csillogó 
vízcseppeket a szerelmed ha-
ján. Bőrén. Látod az óceánokat, 
tengereket. A halakat, a tenge-
ri növényeket, a mindenséget. 
S tudod, víz nélkül nem lenne 
semmi. Kiürülne a világmin-
denség, kiszáradna a termé-
szet, nem látnád a virágokat, a 
fűszálon lengő harmatcseppet, 
ahogy a természet életre kel. 
Nem létezne semmi. Csak per-
sze nem tudnád ezt sem, mert 
nem léteznél te sem.

– És akkor mit jelent számod-
ra, amikor azt mondod nekem, 
hogy szeretsz?

– Akkor például szeretném a 
nyelvemmel megérinteni a tes-
ted. A mellbimbóidat. Azt je-
lenti, hogy szereted a kedvesed 

bőrének illatát. A teste minden 
szagát. A szavakat, amelyet kiejt 
a száján. Ahogy hangsúlyoz. 
Rád szól. Szid. Szavaival simo-
gat. S mindezen túl érzed, hogy 
a közelségedre él, lüktet a teste. 
Közelségére él, lüktet a tested. 
Kitárulkozik. A pupillái látá-
sodra kitágulnak, a szembogara 
röpködni kezd, ragyog. A testé-
nek minden nedve és párája a 
szemén át páraként fénylik. Sze-
retnél összefonódni vele, hogy 
a teste a tested legyen, a szíve 

a szíved legyen! Megcsókolod 
a földet, ahol ő jár. Szereted a 
tárgyat, amelyet megfog, meg-
simogat. A tekintetét, amely 
rád borul, befogad. A lüktetést 
az ujjbegyeidben, ha megérin-
ted. Tudod, hogy az övé vagy. 
Tudod, hogy ő a tied. Szeretnéd 
birtokolni, legyőzni, elpusztíta-
ni, hogy ne lehessen soha sen-
ki másé! Szeretnél öngyilkos 
lenni és feltámadni. Elmerülni 
a testében. Örökre! Szeretnéd 
látni, miként sír, gyászol, emlé-

kezik, bűnhődik s magányosan 
elsorvad, mint a kiszáradó fa. 
Kedvesed kérésére gondolkozás 
nélkül leugranál a tízemeletes 
tömbház tetejéről. A földön raj-
ta kívül senkit sem látsz, senkit 
nem hallasz. Egy józan hang 
nem jut el hozzád. Megtagadod 
anyád, apád. Vállalod az elkár-
hozást. Szeretnél meghalni he-
lyette, látod betegen, és tudod, 
hogy ápolni fogod, amíg csak 
él. Együtt halsz vele. Gyilkolni 
tudnál és meghalni. Újjászület-
ni. Összeolvadni a mindenség-
gel. Ha szeretsz, s tudod, az övé 
vagy, szeretnél rögtön meghal-
ni vele, hogy senki, soha többé 
ne élhesse meg azt a pillanatot, 
amelyet te megéltél a szeretett 
lénnyel. A tested a teste legyen. 
Az ő teste a te tested legyen, s 
ne tudja soha egyik se, melyik 
is az ő teste. Meztelenül kiáll-
nál az utcára, ha kéri. Harcolsz 
érte. Ha szeretsz, akkor olyan 
féltékeny vagy, hogy legszíve-
sebben bebújnál a szeretett lény 
bőre alá, árnyékként követnéd 
minden lépését, szeretnéd oda-
adni magad örökre. Megfordít-
hatatlanul, visszafordíthatat-
lanul. És mégis, ha szeretsz, és 
viszontszeretnek, akkor tudod, 
hogy felesleges a féltékenysé-
ged, mert tudod, ő nem csalhat 
meg téged. Felesleges az öngyil-
kossági szándék, mert tudod, 
egyszer élsz és nincs több éle-
ted. És ez alatt az egyetlen élet 
alatt kell megélned azt az ezer-
nyi életet, amellyel a sors meg-
ajándékoz.

– És te így szeretsz engem, 
Csapó András?

– Én úgy szeretlek téged, Hor-
gas Eszter, hogy a hangodban 
fuvolaszót hallok, a hangodban 

hallom a szél simogatását, hal-
lom a patakcsobogást, az erdő 
zúgását, látom a nyári, sűrű 
csillagos eget, amelytől a végte-
len semmi magához ölel, és én 
beleszédülök a mindenség öle-
lésébe, amelybe majd egyszer, 
amikor majd eljön az idő, mind-
ketten beleszédülünk. De azt a 
pillanatot nem szabad elsietni, 
mert az a pillanat az öröklét 
kezdete. A Nagy Örök Semmi, a 
nagy beteljesülés töredéke, s te 
és én azért élünk, hogy ezekb ől 
a pillanatmorzsákból és pilla-
natvágyakból megéljük a min-
denség egészét, az öled piros 
rózsája befogadásra nyíljék, s 
mikor majd ezt érzed, akkor ne 
szólj, csak ölelj magadhoz.

– Én már most is szinte ezt 
érzem, Csapó András! Hallom 
a földből és az égből a minden-
ség hangját, érzem a vér szavát, 
lüktető, feszítő zubogását az 
erekben, a pórusaimban a sej-
tek robbanását, simogatását, a 
testedben való elmerülés vágyát. 
Azt szeretném, hogy azt érezd, 
miként szeretlek én, Csapó And-
rás, azt szeretném, ha az én tes-
tem fájdalmával, sóvárgásával 
szeretnél, Csapó András! Szoríts 
magadhoz és ölelj, kegyetlenül, 
szeress és szeress engem!

És Csapó András átölelte a 
lányt, lezuhantak a földre, hem-
pergőzni kezdtek a lejtőn lefele. 
Hullámzott a föld, a mindenség 
köröttük, az ég és föld váltogat-
ta egymást, földb ől ég, égből 
föld lett, köröztek a fák koronái 
fölöttük, szájukra fű, s testükre 
por tapadt. És egy újabb hónap 
elteltével azt kérdezte Horgas 
Eszter:

– Ha magyar akarok lenni, mit 
kell tennem?

A főszereplőben a Székelyföld-
ről Nyugat-Európába emigrált 
(vagyis disszidált, szökött) kisem-
ber fantomképét ismerhetjük fel, 
Csapó András sorsa nem egyedi, a 
„kitántorgók” nagyjából ugyanazt 
a kálváriát járják végig. 

A főhős meggyőződése az, 
hogy az emigrálás kényszerét 
közvetlen vagy közvetett mó-
don a trianoni békediktátum 
idézi elő: szenved úgy általában 
a kommunizmustól, de f őként 
attól, hogy Romániában ki-
sebbségi magyarként csorbul-
nak a jogai, hogy „bozgornak” 
kell lennie.

Csapó falusi szülők gyermeke: 
jól felismerhető helyszín a Har-

gita megyei Kápolnásfalu, ezért 
is van, hogy számára a Hargita 
(mint tájékozódási és időjárás-
jelző pont) már zsenge gyermek-
korától meghatározó fontosságú. 
Kolozsvárra kerül gyermektelen 
nagybátyjához; és 18 évesen, a 
sikertelen egyetemi felvételi után 
már szökni akar, hogy elkerülje 
a román katonaságot. Elkapják, 
megverik, megfélemlítik.

A harmadik szökését már tu-
datos tervezés, készülés előzi 
meg: edz (úszik, szalad), s vé-
gül kerülő úton, a Dunát átúsz-
va, Jugoszlávián keresztül jut el 
Ausztriába. Megjárja a mene-
külttáborokat, aztán kiköt Bécs-
ben. Kapcsolatba kerül néhány 

magyar emigránssal, és rövi-
desen T-né Macskássy Abigél 
e migráns grófn ő kertészévé és 
kutyasétáltatójává válik. 

A segítség szerelem formá-
jában érkezik: megismerkedik 
Horgas Eszterrel, aki elvileg 
bácskai magyar, valójában ma-
gyarul beszélő jugoszlávnak 
tartja magát, számára nincs 
Újvidék, csak Noviszád. Csapó 
mégis imádja, például azért is, 
mert lágyan, szlávosan ejti a 
magyar szavakat. A szerelem 
irracionális, és áthágja a határo-
kat: Eszter rövidesen már afelől 
érdeklődik, mit kell tennie, hogy 
magyar lehessen, Csapó pedig 
olvastatja vele a magyar klasszi-
kusokat. 

Aztán megszületik első gyer-
mekük, Csapó elvégez egy tar-
goncakezelő tanfolyamot, a 
munka mellett beiratkozik egye-
temre, s pár év múlva beindít egy 
fordítóirodát, ami egyre sikere-
sebbé válik, főleg az emigránsok 

körében. Igaz, az ajtó fölött euro-
péer módon ez áll: „Andreas 
Capo”. Az önmegvalósítást tehát 
kipipálhatja a Csapó család, félő 
azonban, hogy teljesen a munká-
ba temetkeznek.

Évekkel később, a romániai 
rendszerváltást követően, 1990 
februárjában egy segélyszállít-
mányos autóval alkalma van 
hazalátogatni szülőföldjére. A 
hazatérés némiképp illúziórom-
boló: az országban továbbra is 
szegénység van, Váradtól az út 
kátyús; Székelyudvarhely után, 
Homoródtól pedig hiába lesi a 
Hargitát, az ködbe rejtőzik előle. 
Öccse elég nyilvánvalóan tud-
tára adja: Csapó András itt már 
csak vendég lehet. „Valami vég-
legesen megváltozott”, állapítja 
meg ő rezignáltan. Haza kellett 
térnie ahhoz, hogy megértse, 
Bécsben felépített élete kötelé-
kei jelentik számára a megtartó 
erőt. Döbbenten ismeri fel tehát, 
hogy a hiányérzet örök: Bécs fö-

lött mindig a Hargitát kereste, 
most, hazalátogatva, a Bécsben 
hagyott családját. 

A regény nyelvezete plasz-
tikus, gyakoriak a részlete-
ző leírások, a poétikus képek, 
ugyanakkor elég sok esszéisz-
tikus, gondolati rész van, ezek 
olykor szétfeszítik a cselekmény 
keretét. Ezzel együtt a mű jó 
ütemű, és szép ívet fut be, ergo 
fontos és jó regény született e 
nagyon is aktuális jelenségről: 
a megélhetési (e)migráció ma 
is súlyos társadalmi jelenség a 
Kárpát-medencében (is). Azt is 
mondhatnánk, egyfajta összeg-
zés ez a könyv Lőrincz György 
számára: mintha mindent el 
akart volna mondani (narráto-
ra, szereplői révén), amit nem-
zetről, világról, nyelvről, kultú-
ráról gondol.

Lőrincz György: Bécs fölött a 
Hargitát, Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet, Budapest, 2017

Ötévnyi hallgatás után nagyregénnyel jelentkezett L őrincz 
György, a szociografi kus érzékenységéről ismert, művei-
ben az erdélyi magyar társadalom aktuális problémáival 
foglalkozó, Székelyudvarhelyen élő író. Magyar sorsregé-
nye Trianon gyermekeinek örök hányódását, identitásuk 
szétfoszlását mutatja be; a hangulat mégsem rezignált, 
mert e szétszóratás akár megsokszorozódást is jelenthet.




