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Lisztóczky László 
 

„Summáját írom Eger várának…” 
 
 

1990 májusa és szeptembere között nyolcvanhárom erdélyi ven-
dég kereste föl egri otthonunkat, viszonozva azokat a sűrűn – évente 
legalább egy, olykor négy-öt alkalommal – megismétlődő látogatáso-
kat, amelyeket mi tettünk náluk a Ceausescu-önkényuralom legsö-
tétebb időszakában. Jövetelüket a diktátor régóta várt bukása tette 
lehetővé, s amikor a tavasz is beköszöntött, szinte egy emberként, a 
felszabadulás eufóriájával keltek útra. Odaföntről valaki vezényelte 
is a látogatások rendjét, mert egymást váltogatva kopogtattak be 
hozzánk, egyszer sem torlódtak össze, ami a szállásadást, a vendég-
látást nehezítette volna.  

Természetesen mindegyiküket elvittem az egri várba, amelyet 
előtte sokan csak Gárdonyi Géza regényéből ismertek. Az anyaor-
szág és a magyar történelem iránti szenvedélyes szeretetnek olyan 
szemmel látható, megindító jeleivel találkoztam, amelyek máig nem 
törlődtek ki az emlékezetemből. Különösen megható volt sepsiszent-
györgyi költő barátom, Magyari Lajos esete. Szokás szerint vele is a 
vár tetején néztünk körül, sétáltunk és beszélgettünk először. Meg-
csodáltuk Eger panorámáját, s lehajtott fejjel álltunk meg Gárdonyi 
sírja előtt, amelyen ez az egyszerű, mégis sokatmondó felirat olvas-
ható: „Csak a teste”.  

Egyszer azt vettem észre, hogy barátom két ujja közt féltő gond-
dal szorongat valamit. Kiderült, hogy a várba érkezéskor eloltott ci-
garetta csikkjét tartja a kezében úgy, hogy a legkevesebb hamu vagy 
dohány se hulljon ki belőle, bemocskolva azt a szent, véráztatta föl-
det, amelyen jártunk. Türelme kitartott egészen addig, amíg a kaza-
maták bejáratánál hamutartóra nem leltünk. 

Benne rejlett ebben a magatartásban a romániai kisebbségi lét, az 
elnyomatás, a megaláztatás összes keserűsége és fájdalma, a vissza-
nyert öntudat, az újbóli otthonra találás minden öröme és boldogsága. 
Erdélyi barátaim a diktatúra osztatlan börtönében, olvasztótégelyé-
ben, az ott átélt szenvedések árán tanulták meg, hogy milyen drága 
kincs az ember méltósága és szabadsága, amelyhez magyarságunk 
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szervesen és elválaszthatatlanul hozzátartozik. Annak fojtogató 
légkörében azonosultak Ady igazával, hogy „a magyarság szükség 
és érték az emberiség s az emberiség csillag felé vezető útja szá-
mára”, és Babitséval, aki szerint minden nemzet külön szín az embe-
riség freskóján, külön hang az emberiség koncertjében, tehát az egész 
emberiség ellen vétkezik, aki ezt a színt halványítani, ezt a hangot 
halkítani akarja. Akkor tudatosult bennük, hogy – József Attila sza-
vaival – otthonra kell lelnünk ebben „az otthontalan, csupa-csősz 
világban”, ahol szívünk „a semmi ágán vacog”.  

Mit is jelent számunkra ez a szó: haza? Mindenekelőtt érzelmeket 
és hangulatokat. Jelenti például Szent Istvánt és Bethlen Gábort, 
Rákóczit és Széchenyit. Jelenti Petőfit és Weöres Sándort, Liszt 
Ferencet és Bartók Bélát, Munkácsyt és Csontváryt, Bolyai Jánost és 
Teller Edét. Jelenti a Szent Koronát és Szent László ereklyetartó her-
máját. Jelenti március 15-ét, augusztus 20-át és október 23-át. Jelenti a 
Mátrát és a Hargitát, a Tiszát és a Szamost. Jelent csodaszép, felejt-
hetetlen verssorokat. Például azt, hogy „Elhull a virág, eliramlik az 
élet”, vagy azt, hogy „Most tél van és csend és hó és halál”. Jelenti azt 
a gyönyörű, csángó eredetű szót, hogy „napszentület” és azt is, hogy 
„fele-ség”. Fölidéz szívbe markoló szószerkezeteket, Dsida Jenőtől 
például ilyeneket: „illet ez illat”, „jópuha hópihe csók”. Jelenti azt a 
gyönyörű mondatot, amit egy székely asszony fogalmazott meg egy-
szer Csoóri Sándornak: „Az én uram olyan ember, tedd a sebre, 
meggyógyít”. Jelenti a Kossuth-szakállt és Benedek Elek nagyapó 
gondosan ápolt, hófehér szakállát. Jelenti az egri vár török ágyúgo-
lyóit és vérrel megszentelt falait, amelyeknek ereje – mint köztudott – 
„nem a kövekben vagyon”.  

Ez a sok-sok, szinte vég nélkül folytatható s szellemi hazává telje-
sedő név, szó, tárgy és emlék mélyen a lelkünkbe ivódott, s úgy tar-
tozik hozzánk, mint egy-egy testrészünk, mint a hajunk és a kör-
münk. Egyek velünk, nélkülük élni se tudnánk.  

A számításba vehető nemzeti ereklyék száma nemrég eggyel gya-
rapodott is. Történt ugyanis, hogy Kárpáti Tamás, a jeles műpártoló az 
általa összegyűjtött hungarikonok korábban megrendezett egri tár-
latán a vármúzeum igazgatójától egy követ kapott ajándékba a vár 
omladékából. Ő azt tovább adta Madarassy István szobrászművész-
nek, aki egy régi metszet alapján Eger vára címmel vörösrézből szobrot 
készített, melyet ehhez a jelképes kődarabhoz rögzített. Vallomása 
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szerint munkájába rejtette azt az elragadtatást és szeretetet is, 
amelyet első gyermekkori várlátogatása óta érez Eger iránt. Az al-
kotást bensőséges ünnepség keretében, a múzeumigazgató és a pol-
gármester köszöntő szavaival a közelmúltban avatták föl az egri 
Dobó István Vármúzeum egyik termében.  

Kárpáti Tamás gyűjtőszenvedélyét nemcsak a birtoklás, hanem az 
alkotás, az otthonteremtés vágya is motiválja. Írástudókkal és kép-
zőművészekkel teremt kapcsolatot, hogy a hungarikonok számát 
gyarapítsa, a világban való otthonosságunkat erősítse. S ha közre-
működésével egy-egy műtárgy életre kel, azokat nem a lakásában 
őrzi, hanem megosztja mindannyiunkkal. 

Ha valaki ismét meglátogat a régi erdélyi barátok közül, figyel-
mébe ajánlom Madarassy István remekbe formált Eger vára című 
szobrát is. 


