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NAGY GÁSPÁR

Egy szelíd franciánakírom
"Nagyobbodtak a halálnak:
Tartományai..." (P. S.)

Monsieur

irigy vagyok már
így negyvenen ml
azokra kik lent a mélyben
- és fOnt az Égben
vagy valami rozoga polcon
eltéve szépen
mint ajó befottek-
és letéve.11tÍlJügyeket
sfiJ/ös gondii/...
fúéletem csak
sz4radni növesztvén -:
jó l~~ már
közéjflk tartoznom

*

Monsieur
per.$Zetll/i!Jmén
hogy gyalázat lesz
a halál
és lJ'éginkdPb
hogy igy beletör/Jdtem
fekete zászlaival
a nyár? az osz?
már irgalmatlanul
itt röpköd elottem

*

Monsieur
végülis
ki ti?
ki nemén?
ki nemfél?

.}



ki szegény
ha gazdag
és gazdag
bár szegény
elém és eléd
is siet
kapuba kijo
végül is
Monsieur
te tudod
hogy Idal

*
Alvó siet álmában úgy
elérni még nylld'kaput
mint, ahogy én. h41QJomat
megt(Y'emni gyümöksömet
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
letörölni homályt hamut
a'l19 Nt álmában úgy...

Ott élsz,
ort éh:l:dtt maradsz
ahol fáradt')-~-tfJkok
sz~ jaJgtt'ttlitjrJk
az elveszo világot

már nem emlékeidben
de sejtéseidbti'nörtJlsz
ahol még 1rtIrJak'ifjtalják
márciUS-~(JttJtUsát

. i,,'

és viharl/;f1ttpJd kt>mtával
,'ráJzo.l:rzii !a1itt. é'i!Y nevet
csont~,.,i1tetl
a o/ntildtMrÍyt '

',','

míK kint $Urrogó eiD
kaszálj a szét az éjt
roskatag böjtök horhosaiban
megédesül a hólé

talán ha most;../. .
talán ha most'

véred áramló ftmei
megcsikordulnántlk ajtaján
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kinek szívében
csak a hétszer meg/orgatott
kígyónézésjI -
peif8e>tfebagott.

nincs értelme már
eli~6Yng,li
a viharlámpa fénytol
rajzolatod.salétromos.). . .

-.' r

0$r01tlOs akdr

be,IJzántottibo/yajö1dek
szomorúságán átüto
égzomdnc ~ pattog

négy fal négy égtáj
jajong vagy suttog
éppen semmivé porrá...
hdt otiélsz ott maradsz

Fejfák, .keresztek. ..

Olasz -Féroncnék

Akik itt~ltek:

komor vértanúk,-, - - \

boldog szívükbol
készült-hodiút.

Mert ako'nehéz

irgalrnaHanul. . . !

hát féjfák, ker(!sztek
és faragott kapuk. -

Fejfák, keresztek,
faragott kapuk,
lesznek e tájon
az utolsó aduk!

-T-),
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KABDEBÓ TAMÁS L,

Törökös

(1) Hasszán bég levele a szultánhoz

Itt Hasszán Szeldzsuk bég, a Mohács alatti igazhitu gó/lyák
kapitánya terjeszti fel tiszteletteljes kérését Hozzád,
Világ Fejedelme, Mohammed Kard/a, Allah Kegyeltje!

Fordítsd felém,
egy minutomra Fényessé8'es'oráM. gyozhetetlen seregek és a
föld legtágasabb birodalmának szultánja, élet és halál Ura!
Könyörgésem komolságának zálogául méltóztassál elfogadni három
ajándokomat. -

Az elso egy dlszes fóliána, kézzel írott, nemes
cirkalmakkal és czirQdákkq/ dlsdtett, mit egy Asbóth nevu
gyaur nemesúr a kormánypadká alatt rejtegetett, amikor a magyar
naszádot elfogtam; ott Számodra eme ékszert kifürkésztem.

Asbóthra

nem érdemes szIt vuztegetzú..Azágyúkat #In sikerült Moháts
felett nasztÍJ!ijábóÚ,~tmt:lniá. Most, teAdt; kaz Immáron
tizenötödik esztendeje, meg mindég a Héttoronyban várja
megérkeznek-e a váltságdíját hozó apródjai? Szóval a könyvet a
gyaurok egy régebbi kerálának Corvinus Mátyásnak czímere és
három rubintkó disziti a fedó.tdblán. A szöveg vajmi talján vagy
latin csacskaság, de a rubintok egyetlen .hegyes tor peccentéssel
leváJaszthatók. Másodünnepéken viselencióturbánod forgójába
beletuzhetók.

Második ajándokomat teveháton küldöm, annak két
púpja közé kötözve. Friss ital, pár hete szereztem a budavári
pinczében, amikor az egymÍlSt maró ostoba hitetlenek
puccos keráJnéjukkal kitakarodtok onnét. Agyagkorsóban tárolt
nektár ez, Uram, gyimilcsek levéból és az méhek szorgaImának
hevébol keverik, erjesztik; forralják. majd hutik. pinczékben
tárolják eme 'nemes lerJl!ta gyaurok. Az a szóbeszéd járja. hogy
eme tündéri édességu ital az amúgyis túl nem szárnyalható
férfieródet növelné. ,-

A harmtlfiik ajándoknállátni fogod, óh
Próféta Kegyeltje, hogy trted nemtsupán önzetlen de önmegtagadó
is tudok lenni.

Amióta gáJlyás folyami vitézeimnek ugyanolyan szabad.
habár lassúbb bejárása van a csatamezot környezo falvakba, hol a
szpáhik oly kápráztatóan ejtették kelepcébe 15 esztendovel
ezelott a magyar vasasokat. azóta, Tündöklo Padisah, minden
ötödik évben leánynézóbe megyek arrafelé. Eleinte még
berzenkedtek János kerál katonái, ha éppen arra bóklásztatták a
lovaikat. De azóta megtanulták. hogya török handzsárral nem

6



illik cziczázni. Tehát Nemenír, ViiátJ Hatalmassága, kinek szavát,
Africától Budáig, Váradtál Peraiá/wlfé/ik és filyelmezik, s Ki
Böltselmével kormányozza a fele féltekét, kérve kérlek hallgasd meg,
hogyan szereztem számolIra az alábbi Icilftset.

" Ottho! a gyaur'
egy szálig levágtfId vagy eluztedseTflJeiddel, amamohtllsi mezon
vala egy kicsik dombotska. OnnálLDun4menetben, azaz délnek',"
feléje van etn' Leóntsók nevu /OhI,'1Mjd'mDlflla f9lyam jo, s aztán,
átellenben feknik Kanda Iw/ysé,.e. E,kettlbo/ választom ki,
ötévenként, a legszebb tizen6tévtl..magyari szüzet. FJmondani könnyebb
ezt mint véghezvinni.

1531.ben a/ltJvak. népe szemfutott. Vermekben
akadtam sokukra. 153.6../Jllngá/l".al evémtlem föl fl',Dunán,
- szél nem volt, az árbocrudakra tsavflrVdpihent az vitorla -'-
kikötöttünk a révnél, hoztuk ti hányt, harminc fetYveresemmel.
Míg odavo!tunk a faldb,,; gézengúz'magyaritlk megfúrták a hajót,
az orséget elhurcolták és mártsaft. at árbócrMvetett limányt a
víz tükörén. Lovakat kei/ett ztlbrállfllRkt,hogy ennekutána kemény,
háromnaposlovag/ássalhazaérjünk.' ' ,

'l(áprlÍztltos Hatalmú, ltelülmu/hatatlan

, böltsességu Szultán, lzlám egén Felkelo Holdunk! Ebben az
esztendoben olyan leányt rabo/tunk a Szigetben, ki ékessége leszen
isztambuli Topkapi pa/DIÓIiháremenek.;s. Hul/ámos szoke hajzata
kerek rJáIlaitverdesi. Nya/cafehér és karcsú mini Bajazid
minaretje. Fogai, minta Duna'tsekély vizében a kavicSflk.,
tsil/ámlanak. Eunuch-htJjtotÚltarszekéren megy HonM.

(Nagyereju Szultán, kegyeskedjél nekem juttatni a
Mohátsi Szigeten,lIzodóbér jogIIl)

Érdemtelen SZo/gM,

HasSaD

(2) Irnaszönyegen

Itt végre hlívÖ#ebbvan Uram. AfMw.~atúés dicsoséges
padisah, ll. Szo/imán emlékére eme/.tdtttah6zban. A rövid út idáig,
Isztambulig, hosszúnak tunt, mert a vízef! elszaktam a portó/. Hála
neked Allah, és ,iJfÖ/Cdicsoség, hogy,megóvtál be11nÜnkela
katasztrófától. Ba,hacs~,9karatod teljeset/eU, lám úgy
óhajlottad, hogykezemügyé/1en legyenIJz a mer/.toháló;

Fényességes
szultán! Ki ott ülsZ,Qme,myei tOPkapu,egy díványán és !ulrik
vakargatjak/ensége8'tllipadat. AJlah UllYQlf,mi..nt;lenttud, de Ie

,Ialán nem láuod még szerénysz.mélyem képmását IIföldiekrol,
közvetített me1lllyei,televfzióba11,qzértbátor~Oflom elmondflni neked
ki is vqgyok én. Nevem Ahmed, r.~ész vagyok a Boszporuszon; ,

KuZIfl4.ncukfalvaés (Jzgünciik wúo-saIWZQNi/.tt verted fel toborzó
sátrodlS26 t4Vaszán és táb9Todban a ség" k~ött is élenjárt
lófarkas Hasszán, az osöm. CsalMunk az eltelt 462 év alatt
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elnqinyednt.de minf'ma'l1dt'-dril. imaíz6lrye,e-111eIy apáról
fiúra nállt - im>//itf4,ez6rtíi~. .. '

, ,;' ',~' - .. HaWllllitét éDe8Mt/yok.

Az én idomben iskolábmtNdgtilltitotttík,-'Q1'ab írást. htlbár nem
folyékmr}'an. eltufilJln még olvasni arabul a Koránt. Allah nagy és
hoHIImtu!o~ IIz'l#.ltj_:~EJ"""t ti #lZf/4ri/16,
insaHlIIt.C_oaa'~lIJIJIirtrdPr.AbtlId.GldnmoktJm
megmenekedett., De hol u folytas.. ti tt;,ttJiItltl!tneked fényenéges
padisohis _ed a~tlemhóltMldd.st tili, ADt1h'! Á f1Omll'

]ttIlatábttn UitJIgÓ/ti /JoszpoI'lIn ,elDlÓprliptUtjáir, hol táristák
látogatják DomabácsiAtatürk volt '

rnithrttiáj'á$. ..VigJ!8ltít"; liIOn4;aal6njttJm, a kis Abdul/al a
karjtua '" irtIÚ''r:igMIej8r, tIi/érJmr6i8lldlatJl,é8 '

aggódom,laiPa1á/ett.'~ HtnZtl, éli bmilrtom ti motort, nelcivárunlc.
ErO$nélfújt ti Bti.rZponIszDII,aFdeie tenger/efól. Csóntlkom
tinzemMj1es,i,1IO/f,kiw' a nM".; tIZbt bi%lonságos. Van, fIogy
tizenkét ttíriJtát is lJekdúfOlok. tJZl'ÜnciJk-belc,htllemarodnak az
öntiifJér Oszkiidári komphajtNdt. A miM}>u.. az tlke1ekótya
társaság, Kilenc Deutsch meg /uNom magyar.' Mig ,ájulc lItIm

, rö/fettNttz,RájrtlI sZlÍjrtl-.litták a csónakban arakis
üveget."," .' , "o

FurJlllt tfpilfÍg, dicsosigea. (jsöm~ ~'béK, ,mióta zánl9lmt
zsákmányoltunk. ti Mtetlenektol lj Dllnapmtjim. A lrémetet
szorongattitk,od'17lO6Ytli'ttarollulcskkor).most meg ok iJiön/enek,
csóstül jö1tfttlk.róvidbu6yogóbtili. Me//ettJik' a.lÖf'ökjobbára ndp,
személyzet, pineér, kolmlz,l'hJén. JólNfllllkalci katonaI Á 111m
zsoldja derekas; 'a mlInttIémdi'" IIfqye/em. ReszkelStlnek
a görögök, nem halt ki még a v,"r,ÍIof.É",a!o/yamlJrölcnil
szolgáltam ti Wlightlborilbalt, nem kerü/tem bevetésre. De mit
locsogok itt Neked térdenállva Uram?! Jaj, és nem is egészen
161igazodom... nosza egy negyedfordulat, ez immáron Kelet, itt az
arannyal kivert Mihráb széle, most jóirányban hajbókolok. A
próféta szakállára esküszöm, ma melegebb volt a janicsárok

útján. mint amire visszlM!~/ce~f'f'" - ' , . ',', .
> ~. d "Yutka'njOlJök ide, a vízen telik

az életem. Ha kell valami a nagyvárosból, küldöm az asszonyt. Megy,
engedelmesen; IszttlntbuJ. st!rtrma Is csodálaros, Me'kenett
bnonuJndi;;; negyVlHr/rdl'f:Mttiiltt;1tt;Aran18ztm1l>blJlbtn 'tNló

'ewge,~8dtt/cttl1fyáJia. 'Bezzeg. nem; tRrtük az arol1ofcot dlí:ko" ma meg
tele van berbetret..eset>li:t;sszl/!/'ntfnJeltéuerem, pénze aztl1'tlbnak
mint a kölu, asno1f1aik'últzM,aan nIlm9S -cse/M,'

Csürhenép Uram, de Te tere'mtéltf!d lJIceHs, Te tudod miért. Hogy el
'M feledkezzem a hajbókolásról. Kicsit szorít a térdem, enyhén
csúzoi;' hItZtfto8 o clÓIttIk tl&MzpIrJnlsz(JI'f'hny;#t:os a tél.

Homl"kfmima/ m41 álJJúznór'hlntem,\tiBzli!lttedn1 dpadtsoh, '

imaszoltyegem. Most ftJIiil6fcegyk/esit, imastomsz«J6m tö,ökü[tében
e1m11filtIcdlt.SztH}tlk Mkl? Y;,.m, /öfibresztf mtljd a /imrgSZÓl'ÓS
müezzin. Apdm é/t~r Ifmikor iD JlMlmrgollecsérélték ti WdkrtJfonnal
- megbotránkozott. Mit szólt DO/1Ill8; .agyfátyla möl/ül pfzsamds
jóanydm, ho meglótják 11tittettt1rcsrf1tifk<1ntba"ti roItIt61me~t

, ;~,; , ,



túristák? Négy német lány nekivetkezett, lehántották a blúzUkot,
úgy locsolták tengervízzeI fehér mejjüket.

~sége$ padisah,
megkövetlek, elkaIandoztam.lme'hát az esit,melynek szerencsés
kimeneteléért most mecsetedben Allahnak hálát adok. Megyünk a
hullámos vízen, én a motornál, lányom a csónakorrban, kis. Abd./~a.
karján. Rohamcsónak száguld el mellettünk, hulláma és a szél
tarajos dudora egybenonek, meglökik a csónak o/darát, kizöttyen
anyja karjából Abdul. A szürkén kavargó vízbe hele! Ring a gyerek.
feje a hu/lám hegy/be. Résen vagyok. Nye/es szákom kinyújtom, a
gyereket, mint il halat, 1Jeszák%m. Kis vizet nyelt, nyöszörög,
lányom, Zu/ejka sír, de hó/á neked Allah, minden rendbe jön.

A buszon csak

állóhely jutott. Itt is meleg van. Megbocsáss Uram, az ájtatpsságbó/
legjobb a kerek kút. Mármint ami az ima után jön: a lábmosás:

SZALAY LAJOS GRAFIKÁJA
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GÉCZI JÁNOS

Fegyverengedély
A CíMER IJEíRÁSA

A pajzson vörös mezoben, lovon ülo, zöld talajon ügeto, kócsagtollas, páncélos vitéz,
jobbjában kivont, egyenes kardot tart. A pajzsra. takarókkal, s arany koronával ellátott
sisak van téve, amelynek koronájából magyar huszár emelkedik ki, kék dolmányban, s pa-
nyókára vetett kék mentével, prémes, forgós, kék leffentyus kucsmával, jobb kezében ki-
vont, görbe kardot emelve. A sisaktakarók mindkét felol vörös-kék szinuek.

A LEANDERSZEDER

Fényes fekete orra bársonyos tapintású: odanyomja mindenhez, az ametisztszinben
izzó krókuszhoz, a mirigyes levelu angol muskátlihoz, s a két növény közt dönteni nem tudó,
ezért a xilamonos virágvályú peremére telepedett szenderhez. Honnan érkezett ide a viking-
hajóra emlékezteto potrohú lepke? Olvastam, egy óra alatt száztiz kilométert tud repülni.
Nem csodálom, hogy az estét az Adrián kezdte, s reggelre ideért, éppen hozzánk. A kutya
sosem találkozott lepkévei, ingerli a mocorgó rovar: ami mégis inkább selyemcukorra ha-
sonUt, csak éppen picikét izeg-mozog, azelott, hogy kiveszik a zacskóból. De a puli a cukrot
sem ismeri. Hozzájuk hajolok, orromba csap az oleanderillat. Leanderszender ez, annak van
mályvapiros szárnya, állapitom meg, s azt, hogya tengernél most kezdodik a Neriumok
másodvirágzása. Nem értem, miért mondják azt az oleander szegte vizet borszinunek, in-
kább határozza a szenderszin. Vajon az Adriánál vannak-e fekete gránitsziklák? Amelyek
olyan fénylok és érzékenyek, mint kutyám szimatoló orra?

CÉDRÁTCITROM

Keleti eredetu, évszázadok óta .teJ'tnesztett gyógynövény, de táplálkozási és kultikus
célokat is szolgáJ, Nagy termetu fája fej~. TI\voI-Keleten egy ritka, ujjasan tagolt ter-
mésu változatát termesztik. A tavaszi virágzásbqtlSsszel, télen érleli be gyümölcseit. Termései

nagyok, az egy-három kilogrammot is,eJérhetÍk:,.A ~itromsárga, VJ1Staghúsú termésekben
magok ritkán fejlod~'l:Iúsa nem l~ sav~ká~. Sok értékes illóolajat tartalmaz.
A termés hat-tiz ujjszerd>ii6szretagolt:&ek hegyben végzodnek. Intenziv illatanyagait a szá-
ritott termés forrázásávat ;- betegségek gyógyitására haszn,álják. Lekvárnak és teának is
kiváló. ",,-

FELETTEM AZ ÉG

Íróasztalnál ülve bámulom a vérlevel1Íkrotont. Valahonnan Indonéziából érkezett szo-
bámba. Miért nem vágyom arra a vidékre? Pedig, ha kinézek a fejem fölötti tetoablakon, tró-
pusi eget látok, esténként kármin a négyszög, csak néha szabdalja meg egy-egy fehér kon-
denzcsik.A növény vajon ehhez az éghezragas,Kodikinkább, vagyhozzám - nem akarom
eldönteni. Elég, ha bejövök dolgozni, és máris ellenorizhetem a leveleken, jártak-e itt a tá-
volIétemben. A krotonom bárki érintésére elernyeszti a leveleit, egyedül gazdája simogatását
turi. Ha nagy csönd van bennem, melIékuporgok, ringok a hintaszékben, és sorra érintem
a leveleit. Lüktetnek benne a szállitónyalábok, forrók, amilyenek az egyenUtoi éjszakák.
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FuRÉSZ

A babérmeggylevelet rágó férfi a kultúrház falának dolve sirt. Ha észrevette valaki,
sietve fordult el tole. Csak ai a fehér bohóc figyelte a szinpadról, aki életem legkülönösebb
asszonya. Az elqbb még kifejlett Boa constrictorral lejtette a táncot az ócska dallamra, az
iszonyt megmutatva. Valaha hajlékony testét szétkelesztette terhességének kilencedik hó-
napja. Amikor csipojére csúsztatta a kigyót, attól féltem, osszeroppantja a méhében lebego
magzatot. Most óriás rönkfúrészt hajlitgat, s olyan magasan rezgo hangokat csalogat ki a
fogas acéllapból, ami hegedutol is ritka. Ritka, tünékeny dallam, belefacsarodik a szivem a
gyönyöruségbe. Önmagába süppedt arcában élettelen a szeme, a férfira révül, ki tudja,
mióta. S ettol több felhang lesz a muzsikájában. És a favágó csukló zokogásától.

Csontkehely neonkék folyadékában piros dobogás.

VÉRREL TÖLTÖTIPATRON

Kis vérszivattyú a kutya feketebozont fején, n6gy napja muködo. Ballontestébe szip-
pantja az elso tavaszi sétát, a szolometszés tudományát és amegIágott oszibarackfák rügy-
izét. Kilopja a puliból a tapasztalatot. Akkor vettem észre, ;amikor az irógép mellol lenyúl-
tam alábamhoz telepedo állathoz, s megtapintottam szemöldöke fölött a dudorokat.
Az egyik a szorgos szerkezet volt: nikkelcsorrel lehetett kitépni, miután niveakrém pu-
hitotta.

Gyufafejnyi vérpatron, robbanás elott.:<ahogy ott marad az állatorvos csemperagyo-
gású rendelojében.

IZISZ A TÁNCVERSENYEN

Fekete fürdoruha két piros mellbimbóval, köldpk;kel. Ugyanaz az érett paprikapiros,
mint a kettészakitott, s karként-szárnyként dres,Swez v1lITt,felhasitott mellény, s akitáruló
kalocsai mustrás ágyék.

Harminchét összevarrt használt ruha: mielott. még szétrohadnának.
Senkit sem öltöztetnek, senkit sem takarnak, csa~jelzik-jelölik az ég-föld-anya-házas-

ság-termékenység szövetburkát. Gazdájuk behúzódott a rongyok alján fityego nyárfehér
cipellobe, ott figyel, szemlél, s várja az idejét, amikor majd kényes léptekkel rumbázhat két
konnektor között, a százötvenes izzó felforrt Jerében.

ÁLOM A 403-AS DEMOKRÁCIÁBAN

Eddig soha ilyen agresszív könyvvel nem találkoztam. Ahányszor kézbe veszem~ annyi-
szor vágja meg meszezett lapjaival ujjaim valamelyikét. Leginkább ott, ahol nehezen gyógyul
be: a percek redos hajlataiban.

ÍRISZEK

A paloznaki háromszázharminchárom négyszögöl tisztája egyre kevesebb, kisebb,
íriszek serege foglalta el. Szolonek, gyümölcsfának alig van itt helye, a vor&földet benotték
házi militánsaim. Egy talpalatnyi területet a portorózi kékek ismét elfoglaltak a szolid ra-
vennai törpék tol. A korfui februári 1ilák eltuntek a sztyeppék változatos noszirmainak hal-
mában. Ha kérdezik, hányan vannak, felelem, negyvenhárman. Hogy kevesebben vagy
többen? Lehet. De ez a szám a határ, ami fölötte van, az sok, ami alatta, az még észben
tartható. Tehát éppen ennyifélék. Hogy mindegyikbol hány egyed? Nem tudni. Amint azt
se, hogy egy telep vajon egy növény-e vagy több. Ki tudhatja ezt a növényeknél?
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Sokféle kard suhog a parthoz lefutó bakonyi szélben. Japán filmeken efféle selymes és
suttogó villogás. Mind arra hajol, ahol akertalji tárnics virágzik: ezt a növényt nem tudják
elüldözni. "A Gentiana pneumonanthe, a kornistárnics, Eurázsia nedves rétjein él, sot néhol
az Alföldön is állományt képez. Védett nÖvény! 20-30 cm magas szárán alul szélesebb, fe-
lül keskeny, szálas levelek fejlodnek:,Az utóbbiakhónaljából nyárkezdettol egy vagy két
virág bújik elo. Nedves, mészszegénytalajba ültetheto."

6, encián sötétkék harsonája, rm1yen hanggal riasztod el a szívósan elore hyomakodó
iriszeket?

PEKINGI KACSA

Két napja fáj a jobb halántékom, mintha egy mozgékony diót ültettek volna pajeszem
alá. A fülem töve zúg, a fény bántja a szemem. Fejgörcs, állapítom meg, de mégsem múlik
el. Délelott az azúrba esett költovel beszélgettünk telefonon, kérdi, mikor kezdem el meg-
írni a biológus verseit. Egy éve nyaggat. Nem tudok mást felelni, minthogy fáj a fejem. Aztán
magyarázom neki, mi az imprinting, a bevésodés, hogy a kacsák is azt tekintik szüloanyjuk-
nak, akit eloször meglátI1ak. Hogyne, Lorenz. Az azúrba esett éppen a kacsákkal foglalko-
zik, és Párizsba készül., Fáj a fejem, hányinger kerülget. S miért éppen a jobb oldalam az ér-
:lJékeny?Mi van a ballal? I

Félek bevenni gyógyszert. Ha'elmÍ11ik? Csak nem, írni kell?
Aztán olvasom a frissen megjelent versét, az azúr talpú Krisztusról. Ilyen talpakkal

tapickoltam hajdan tati fájÓS derekán. Azbomlokomban ki járkál,bévül? Egy nagy, kék
talpú kacsa, fostosan, sziszegve, tépett szárnyából kifordul egy evezotoll.

FRANCIA KERET

Két hónapja üres - pedig mindig az volt. Pontositok tehát: amióta megvettem, hozzá
se nyúltam. Nem fosztottam Ie zizego burkát, nem cseréltem le a müanyag tábla alatti rasz-
terhálót. Ha jól emlékszem, annak a véletlenül létrejött xeroxnak vettem, amelyen a hirtelen
mozdulattól megnott s elmosódott néhány verssor, s olyanná vált tole az írás, mint az emberi
mel1kas önmagába visszahajló, zart és csupasz váza. Az A a szegycsobt aÍatt, kicsit jobbra
hajolva dobog.

A fenyoléckeret s:lJépenpirula levegon, nekidol A muvész arcképe. huszonhat !óva/nak.
Onnan vándorolt át rá a szín, lassan már eggyé is olvadnának.

De magam elé veszem mindkettot, majd visszateszem a könyvet a helyére: vörös marad
az asztalom. Eszeveszetten tépem le a keretrol a celofánt,is'csúsztatom a xeroxot a mfianyag-
lap alá. A megbarnult papír széle magába szívja a falécbol a színt, a cellulózrostokon ügye-
sen kúszik a sziv felé. '

VENUS G-ll CEDER lB

Szürkületkor kihegyezem a ceruzámat, hosszú, vékony vonalakat húzok a heg}'ével a
cédrátpapiron. Szeretem a lágyan hajló és a megtört vonalakat. Mire teljesen besötétedik,
újra kell hegyezni az irószerszámot.' Aztán odafektetem a félig telt papiros mellé. Mégsincs
olyan reggel, alÍrikor ne bosszankodnék azon, hogy valaki ismét lekoptatta ceruzám tü-
hegyét. '

PUHA PAMUTRONGYOK

Kinyiltak a tulipánok. Tegnap ezernyi egylábú madár álldogált a tó fölötti hegyoldalon,
zöld mindegyik, viasztól hamvas, gördültek mjtuk a nagyszemu esocseppek. Hajnalban ér-
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kezett valaki, aki átmeszelte a bimbókat. Most meg itt tollászkodik, szellozik csupa piros
meg hússzin és sárga kolibri. Zöld, nedvdús pálcikák fölött lebegnek. A legszebb a barokkos
uszályú, ami a többiek fölött borzong, rázza tükrös ruháját.

Visszarántom magam:. kinyiltak. a tulil'ánok. Most már jöhetnek a fekete l~nykökör-
csínek:, naphéricsck, különbözo teljes violak. A szél langyos, homokot cipel magával.
A kvarcszemek zuhatagában meghajolnak a leples virágók. Lecsiszolják a foncsort a szir-
mokról, magukba roskadnak, tollukat vesztik a kora tavaszi kolibrik.

Napszemüvegemen élnek a színek. Amíg nem átvonul rajta a cserrego szarkasereg:
mindegyik csorben puha, cigányasszonyokról levetett pamutrongyok.

ZAGORSZK

Nem a vonafútra emlékszem- át a havas nyíresen-, s nem a faházak tete~t borító
szuroksötét kátranypapIrokra, a halas piro~ra, a bekerített templomokra és a beesett
szemu szentekre. Értheti) és ismert volt valamennyi. Hanem arra, hogy azon az átfagyott. . I

napon nem szólhattam mágyarul egy szót sem.

SIKÁTOR

Szájában rágott szivar, fején simIéderes dinnyesapka. Sokáig így képzeltem el Suriname
csavargóit is. Megannyi képet, fotót néztem, amit lehetett, olvl.lstam a kevert vérü néprol:
európai, ázsiai, afrikai és amerikai tulajdonságok vegyülnek a surinameiekben, ezért külö-
nösek. Illett hozzájUk a büdös szivar és a hanyagul kihívó fejlodo. Fél éve eiYikük feltunt
Veszprémben. üres kartondobozokat hajtogatott a bank elotti szemétkonténernél. Önfeled-
ten tapogatta a gesztenyefényes oldalakat, bele-belemerült a ragasztott, kék vignetták szö-
vegébe, majd akkurátusan kiakaszt otta a fedolapokat.

Másnap a fején egyensúlyozva és a hóna alatt ciposdobozokat vitt. KenderkóccaI ero-
sítette mindegyikre a fedelét, majd hatot-hatot egybekötözött. Büszkén, senkire sem figyelve
korzózott terhévela sétálóutcln. Lustán kiköpött. ha mci8zólták.

Megszoktuk. A tejboltba áUt be ládákat cipelni, a kocsmából sört, kávét hozott a
susztemak, 8: szQnyegárusnak, a tüd0beteg színésznek. Cigarettáért sza1asztották vagy a
postára kopertáiért, hamarosan a piacot is o. takarította. Ennyi volt, amit tudtunk róla.
És mosolyogtunk, ha lekapta fejérol a .simléderes $apkát, s térde elott meglóbálva köszönt
ismerO$einek.Csodáltuk, mert sOSem volt szesmlyes. És mert naponta elég wlt neki egy
szivar, késo este lett, mire végigrágta. Ekkor bárhonnan felállt, vagy elhagyta a munkát,
s hóna alá kapva legújabb dobozát, eltunt a sikátorban.

Abban a negyedben lakik, amely olaszos hangulatot, szagokat és nedveket áraszt ma-
gából. S ahová évek óta magam se tettem be a lábam, mert nem biztonságos.

Ha megláttam, elsoként Suriname jutott eszembe. A képek, a fotók, a kötetek. A letört
körmök és a kivert fogak. A banánültetvények és a kék kókuszpálma. Csak utána, hogy el
kell mennem Ii sikátorba. Ami macskahúgyos, sotét és kitépett t1ajszú patkányokkal ZSúfolt.

Ma dobozokiit raktam,. az ajtónk elé. Ha jó1 sejtem, messzi1'ól megérzi a döbözsz!lgot,
s eljön az üreskartonokéI1. Követem, és ha níásranetn figyelek, mint a dinnyehéj-sapkájára
s a dohánybfizte, sikeresen ~tek a sikátor köZePébe.

A SZÜZESSÉGI FOGADALOM

Értem én, hogyne érteném, hogy miért nem orzi a város Szent Imre herceg feleségének
nevét. HÍ$Zen'a legenda szerint Szent ~llért aimyim megszeretteme vele az aszkéta6letet,
hogy tartóZkodását házassága után is foly tatta, sot arra nejét is rábirta. És tapasztalom,
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hogy a talponállók közönsége milyen nagyokat derül az évezredespletykákon. Ha az irások
nem is, de ok tudják (pincér, még egy rundot!), hogya feleség vagy Kresimir horvát feje-
delem vagy pedig Meskó lengyel herceg leánya lenne. A helyi lakosokat ez mindenesetre
jobban foglalkoztatja (s milyen igazuk van),rnint az. hogy Szent István.Imre fiához intézte
nevezetes intelmeit, politikai végrendeletét. S vélik, a herceg IOJI-ben bekövetkezett halálát
ama vadászaton az a vadkan okozta,amelyet a szép hercegné nevelt fel zirci makkon, ba-
konyfoi gombán.

JAVíTÁS

A kerékpárt javitottam, de sehogy sem sikerült a pedált visszaerositenia hajtókarra.
A csavarmenetvásott el ido elott, szidtam az ipart, a tehetetlenségemet,s hogya városban
nincs egy biciklireparátor. Epokittal ügyeskedtem vissza a kiesett alkatrészt, persze siker-
telenül. Egy eroteljesebb rátalpalástól kifordult a formatervezett.pedál. Akkor állt be az
udvar közepérea rikkancs. :Évtizedenincs a környékünkön,hát rögtön kértem tole egy:ÉS-t.
Aztán az újságot lecsaptam a számitógép tetejére, s visszamentempróbáIkozni a pillanat-
ragasztóval. Ebédkor jutottam a laphoz, akkorra fogalmaztam a memóriába vagy ezer
szót. De töröltem az egészszöveget.Már csak ilyenszerencsétlenez a nap. Hónom alá kap-
tam a hetilapot, kiültem a gádorba, csillapodni. De az ÉS elso oldala üres volt. A szürke
lapon egyetlen betüt sem találtam, eltunt a cim is. Emlékeztem, amikor megvásároltam,
rögvest belenéztem- akkor a hasábok rendre megvoltak. Szép, fekete szinünek találtam a
nyomást, s a kezemet se festette meg.

Fordltgatom, tapogatoIn a cellu16ztestet,minden más felületen ott vannak a képek, a
cikkek, a versek, csak az elso oldalról mvódtak fela szavak. Nem volt kedvem a roncs
lapba beleolvaSm.Bekapcsoltama gépet, s megkerestema helyet, ahol folytatni akarom a
regényt: ott találtam az elveszett:ÉS-cikket.

NORlTA

Combe nemesitette és 1966-ban hozta forgalomba. Hamar karriert futott be, hiszen az
egészen sötét szind rózsák kÖzé tartozik. Két külso sziromkore szinte fekete,. igy zárt bim-
bóban fekotének tünik. NyfIáskor bársonyos sötétbordó szint mutat. A virág kilenc-tiz
centiméter átméroju, hatvan-hatvanöt szirmú. teljes nyílásban csillag alakú. Alig illatos.
Vágottan is tartós, hét-nyolc napig diszlik. Nem tartozik a legbovebben virágzó fajták közé,
ezért a vágottrózsa.-termesztésbennem terjedt el, inkább házikertiés VÚ"ágágyikiültetésre java-
solt. A bokor laza jellegu, magassága hatvan-hetven centiméter. Hajtásai hosszúak, erosek.
közepesen tüskések. Nagy levelei bO1'SzerUek,sötéizöldek. Fagyállósága jó. Lisztharmatra
kissé fogékony. ' '

HARANG JÁTÉK

Óránként lép Id, a kalap~csütésekután, a kútba nézo, megbillentifaragott fejét, le-fel,
majd jobbca-balra. Kezét elorenyújtva pörög, milyen fodros a tölgyfaru1i4ja,piros a bor-
köténye, lószorrel kitömött fején a tuzoltósisak csillogó. Térdben is meg tud hajolni, de
azt csupándélben és éjfélkor teszi,amikor sokan vagysenkinem figyeli.Szereti,amikor hull
a hó vagyvirágzanaka fák, vagykitörni készül a zivatar. Mielott visszalépneaz óradobozba,
a szemefölé emelilapos tenyerét, s elnéz a viadukt felé, ahol valaki sápadtan áll a korláton.

'i,
TÉRZENE

Muzsikálnak, . s minden cintányércsattanáskor összedol egy ház, beomlik egy szoba,
kidol egy szamárhát-ivu tuzfal.. S helyükön zsúpteto, famennyezet. alacsony homlokú ajtó
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szerkesztodik, lomha tagokkal búvik ki a dolomitból, amelyre hajdan a város telepedett, a
régi tér sok háza. A Haltérre szikvizes kocsi fordul, megáll, zabtarisznyából abrakol a szögló.
Kenyérsüto asszonyok pakolnak a ponyvára, mert itt lehet, melléjük teszik a bocskorokat,
s a háromláb széket, amire a ritka lábbelit vásárló letelepedhet, ha kedve van rá. Petróleum-
tól fényes a vödör, a vizen izgulékony szivárványkarikák.

Dübög a dob, majd halkul, recsegnek a rézfúvósok. Topognak a harisnyás lábak. De
máris, mint jófajta élesztotol kelo tésztakenyérbe, besüpped az ó tér, s helyén ott a világhá-
borút idézo eri1lékmu, a bugyÍrózsaszinu japánicliszfák s a fúrgenyelvu olaszok.

Angolkeringo dallamára osztogatják a felfújt szoknyás, kamasz lánykák a prospektust:
"Ismerkedjen meg velünk! Szeretnénk beml,ltatkoini. Nevünk: Ifjúsági Fúvószenekar.
A Fúvós Egylet keretein belül muködünk. Zenekarunk tagjai -- ahogy nevünk is mutatja -
fiatalok. Legifjabb zenészünk 12 éves, de a korelnök sem idosebb 30 évesnél. Az egyÜttesben
nyolcvanöten muzsikálunk, koncert]eiriken, feIIépéseinken ebbOl hatvanöt-hetven fo vesz
részt. Zenekarunk két karnaggyal is büszkélkedhet. Repertoárunkban a fúvószenekari mu-
vek széles skálája szerepel. Térzenéinken keringoket, indulókat, népszerti könnyúzenét
játszunk. Koncertjeinken modern magyar és külföldi kompozíciókat, ismert zenekari dara-
bok átiratait szólaltatjuk m~g. Néhány'sz6 a zenekar meIIett látható kedves, csinos lányokról.
Ok a zenekar majorettcsoportjának tagjai.. 198.8 óta vesznek részt a zenekar feIIépésein.
Reméljük,áz ismerteto és a benne foglaltak felkeltett~k érdeklodéSét a zenekar iránt. Ha
követni szeretné a zenekar fen~Péseit, koncértjeit, érdeklodik munkánk iránt, esedeg meg-
hívást kíván tolmácsolni, felvilágosítást a karnagyunk ad."

Igazi közép-európai vasárnap reggel lett belolünk. Csak a macskakövek buktak lejjebb
a bitumenben. Röntgensugárzástó!pirulnak gémbered~tt ta!paink. S a tér visszavonul a
múzeumbogarak!abdaházába.. Il dohszag irataiba.

BABFÖLD

Amerikából a babföldck érdekelnének.
Minden májusban bokorbabotvetünk, májpaszujt vagy lófogút. Ritkábban Juliakát,

mert az könnyen kifagYIelég neki en bideg éjszaka, és máris, akát"ha forró vízzellocsolgat-
nák. a zsenge ha;tásokat.

A bab gyorsan csirázik, hamar bont virágot. Olyankor a sorok közé állítom fuzvesszo-
bol fonott székemet, várom, hogy feltámadjon a szürkületi s~l, s álmélkodva lesem a nyúl-
fülekként lecsukló, áttetszo bableve1eket.

, Mikor kifényesedik a zsir,a hold levesestáljában, hallom, hOJY valaki babzsákkal tor-
názik: a föld alatt. Nemhiába morzsolgattam az iskolai órák alatt a vászonzacskóba varrt
magvakat.

KOCKA ALAKÚ

Azzal kezdodött a nap, hogy megkereste. A tyúknak volt ezer helye, ahová tojhatott.
s azokat megfejthetetlen rendszer alapján váltogatta. De a mony továbbra is lágy. héjú
maradt.

Markába fogta a meleg gömböt, lötyögtette, átnézett rajta. Lenyugözte a formás pu-
haság. .

Tíz körül kimérte a tojás térfogatát, s hogy átszámolta kockává, kiformázta gyurmából.
A szlovák ángyikák hozták a képlékeny. olajosrudacskák:at, mert náluk olcsóbb. A gyurma-
kockáról gipsznegatívot öntött, s amikor megkötött, abba tette a tojást. Mésztejetfröcskölt
rá, hogy a héja megkerhénYédjen. Délutánra elkészült.

A környékrol C8udájára jártak a kocka alakú tojást tojó tyúknak.
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SZERETI'OK

. Miként kamaszok szer~thetiktanárnojüket. Bár nem értettük, miért volt apáca, s miért
tanít oroszt. De mindkettot eInéztük, mert szerettük. .

A répamesét s a róka fogta csukát kívülrol fújtuk. Na és a jelentést, az idojárási elore-
jelzést, ,az igeragozást. .,'

Béci, minden idok legmaftább másodilc ása lopott egy francia röhögoj6pet, azzal szó-
rakoztunk a szünetekben, fenn a második émeleti folyosón. Hogy az utolSó órára megérke-
zett (elképesztoen pontos volt mindig): e1markolta a bekötött, durva szövésu zsákot (meg-
olvasta arányomott l;uiromnyelvíí feliratot, mert o franciául, német ul és angolul is tudott,
csak nem tanította), nevetett, s ,Béci fejéhez;lcoppantoita. Ismétlodött a gépi röhögés. Vörös
lett. S ?iból a fiú fejéhezyerte il zsák()~. swDtalanszor repetitív. A gép szo,rgosan kapcsolt.

A tehetetlen kiszolgá1~t()ttság vitte el. Nem tudhattúk, hogy gyönge a: szive.

VÖRÖS GUMIBOT OK

Seprúnyélbol csináltam tartófát. TlZcsehszlovákgumibotot már nem lehet fridzsider-
ben tattaÍ1i. Szellos, száraz hely kell ~kik, ha nem is akkora, mint a hajdaDi,kolb~
szikk;isztópadlásuDk~A spá~~, a ~FacIqekváro~uvegeldolé, a két fal közé r~ettem a
rudat. Ott lógnak mino,'vörösgumibotok, s gyöngyözihotüket a vörös zsir.. ;

IDtUT

Kényszeríí hazájában dörO8mJk a tolünk csempészett fegyverek, s tuntet a tömeg, ami-
kor O. telefonba olvassa az idézeteket, amiveta képverSkiállftáson lesz jelen. Ezt a (mbb-
szörös) ambivalenciát kedvelem benne, meglehet, o is bennem. Máraitól citál: a negyvenes
évekvégén,itthon vagymár a Svájcbanírtakat. .

"Új betííket kellene kitalálni. A huszonnégy ismeros betut túlságosan elhasználták.
A mássalhangzók pudvásak, a magánhangzók ro~- csikorognak; A régi betükkel
csak régi goridoJatok ~tait tehet kitejezni. Új, ~tllÍj betfikke1 talán 'új góncIo'Iatok
is 'siitletnek. Milyen lehdtRo az új bett'i? Semmi e8éIR sem' ábras.tii. TaJáltahangjegyeket
lehetne betu-célokra alakitani. Mit írnék az új betükkel? talán ezt: cisz, cé dé... Mi az ér-
telme? De éppen ez a feladat: a régi á'telembetelt önmagával. A .hanPeti vagy a 'f6nybetü
az' értelem határait fubbantaná."

S a másik, ami épp ennyire igaz: "Az amerikai töltotoU; amelyet tsztend6 elott ajándBc-
ba kaptam, a kpjatJb ~4hmádYok egYike: hibája, hogynem »tolk<, hanem v.aIamilyen
tftheSyben vé~6 finom Ú'Ó-mt1szer.Ncsm tudokfrni vele. EMken:stem ~j, húsz4ves «is
töltotollamat, amelynek még szabályos arany toll a hegye. És most megint tudok irni."

A kézirásomtól attól a pillanattól nem idegenkedem, amikor eloször vettem kezembe
vékony hegyu filctollat. Barátom vitt a Parlament közelében megbújt irÓlZep.krleskedésbe,
ahol efféle szerszámokat árusitottak. A hetvenes évek végi inyencek tartottak rájuk igényt.
Ktedve1tékwt oatollat, mert puhán á enugikusansiklik a papiron, nem l'ODtjael ákéárást,
s ndnvesz el~Veta }!Iapfronvaló ,SI!IOsz1ttötoléstöl.Persze, igy is kev& iaz; akinelkkézze1
irok, mert ilyenkor, érzem, túlságosan megmutatom magamat.

AZ ÓLOMRAJZ

A, feansllcperemén álltam me&.abolJJqllZCldeli a terasz -élúta kanztpatuk, mert vi-
rágba lobbantak. a k!akukkftivek;,fi:.rézsarm"né változtak a 00mIJ0k.,E pilJanatotminden
tavasszalvárom. Talán azért, mert aligné~Qy óráig tart. A kak~f~veknyornában azon-
nal kiszürkül az árvalányhaj, S rög\lOst.villogó vonalkákkalsatir.ozu át a szelidbuckákat.
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A mindig csomagtartóbanlevö kaparóvaSSlll néhány.tövet kiások, hogy megSzáritsam,
s porrá törve fííszernek használjuk. De eldobom mind. Kényszeresen nem jut soha: eszembe,
hogy így mérgeztem meg többször magamat: a füvecske, itt, az út mellékén, magába gyujti
a benzingoz ólmát, hát gonosz és ártalmas. Akár azok a gombák, amelyek a telkünk mögötti
eldobált akkumulátorok fölött tenyésznek. Az orvosok nem akarták elhinni, hogy nem va-
gyok nyomdász, hisz csak. nekik lehet betitnérgezésük, s jelenhet meg testükön az ólom
szürke rajza.' 'l' :

IRÁNYSZABÓ, MÉRGES IDOMÁR
!

d

..
Spanyolnádból metszettmutatóvesszoáll a sarokban tekerccsésodort plakátok, bedo-

bozolt.diaképek között. Ezzel kaptam kör111Öst.balkcz.em ,eigybefogottujjaira, ha úgy ítél-
tetett,8 ez, ami kapargatta a fekete táblára rajz~ku»agoros, nagy magá.nllaAlgzókat,
amíg meg.nem neveztemoket. Két végevörös~d'eleti:.$árkán~~rbenázott, azgya.~tásotlott
rá még Malajziában, hogy,rostokra ne száJau)djon, ha\Cgymozdulat er~ényeként mu-
tatnia kell a lentet és a fentet, a földet és az eget, a múltat és a jö~, az errét és .azarrát,
az ittet és az ottot. Változzon bár sétabottá, horgászpákává, por.oIórúddá,az marad, ami
volt, irányszabó, mérges kis idomár.

AZ EGY, AZ, AMI'

Csak terpeszkedni a padon, alaposa,nbeleterpesz~edni íitavaszi délelottbe, élvezni az
egységbe állást, a zsongást, az apró válto~okat és a nagy ni~zdu1atlanságot. És akkor el-
megy elott~d a szomszéd hároméves lánya,. madzagon b~ a fac:simaszt, belemos6dik a
fííszagba, az esoután illatába, majd feltunik a kényelmesen vitorlázó sirály, majd több, még.
Átveszed a pad melegét, tapogatod az izzó, pattogó festékfoltokat, csak ennyi, ennyi, ismé-
telgeted, míg fölszikkadnak az aszfalton szétterült tócsák, morzsolod a lábadhoz dolt kö-
lyökkutya pamutfülét. A vár szigorú vonásait leolvasztj a á fény, a bittön rácSait kifurészeli,
csengnek a mélybe hullt vasdarabok, anapesztusokat koppannak az omlás ellen megerosi-
tett sziklákon, mészko-rövid, mészko-rövid, beton-hosszú. Betelepedtél. Kocsizaj, de az is
olyan békességes. Innen nem elmenni, akkor se, ha minden gesztusodat ellenorzik, postádat
kilopják, s nem kapod meg kedvenc folyóiratodat, ha langyos és habos a söröd, és éjszakán-
ként rátámaszkodnak brigantik a kapu~sengore, kukákat guri~áInak, kitépik az évtize-
des~levendulákat, ittmaradni,' ~özel a. kolosto,ri orgoIlákhoz, amelyek, virága inkább szürke,
mint lila, a ketrecét elhagyni képtelen albinó tigris is ~lnyúlik a sarokban, középen tollhegy
szántotta :~)ffaszivárog. Dön~ened 'sem kell. Nincs ero, mely áttaszigálna a másik térfélre,

?iszen aZ .Wncs, nem l~tezettés nem leJz. Csupán ,az eg.r' ~z, ~~~ va~. Meg4?I~oztatott
IZmok remegnel~ a porod alatt. ~ég eIhtékeznek a (élel~ínr~, hagyd rájuk, n,eklk ez a fél-
adatuk, e11Í\Y,ibenned, amiál,lati,s ata~isztikus. ' ".1

VÁRNAGY

Van egy hungarocell-léceI korszaJ{a, amikor<>vonzódikazokhoz a mí\vekhez, amelybol
valaki kikaparta az emberi alakokat. A háttér, azéljtntAbban benneu öröklét, ami a figu-
rákból rendre hiányzik. Egy kirándulásból a Ztlzm!ólsárgaaranykúpok kö2'in1 annyi marad,
amennyi káráttalmérheto. A karátban meg ott a szentjánoskenyérfa foggahoppanthatatlan
magva, s a hosszú hajóutazások néma 'barátainak gyöngymórzwlása, mign~in, megpillant-
j át a világitótorony jeleit az imbolygó. parton. Hogy sngetenv8Sy a kontinensen .lobban-e
a 'fény, amegvilágitott területnek mindegy: annyi maradbelole,amennyi tettenérheto.

Szöszmötöl az elfedéssel, a vastag olajmázba vagy a formáltöa vegyülésseI, eljárásokat
talál a közömbösnek ámtott háttér pálfordulásai ellen, és pontosan tudja, hogy ezzel mit is
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képvisel. Idomul a személytelen személyesbez: befelé fordult szemmel mustrálja a kijegece-
sedett gejzir ásványrétegeit. S utálja, hogy eonyire bölcs.

LÓCA

A betonkorlátra szerelt öt deszka része volt a lakók kevés közösének. Bekeritette a té-
vedésbol udvarra került feketefenyot, s az alája dobált csikkek, üdítoüveg-kupakok, papir
zsebkendok és óvszerek garmadáját. Ez utóbbiak az okai, hogy sosem ültek le a padok
valamelyikére, sot messze kerülték. Egyébként egy fel nem robbant szilveszteri petárda
(amit az oroszok harcászati események inditására használtak) is korhadt évekig a fenyo-
tök közt.

Az udvaron a pihenoket is vastagon belepte a por és korom, senki nem tisztitotta,
mosta; ha nagy ritkán le akart Vlilamelyibe ülni valaki a kóceráj vásárlói közül (általában
nem tett~, az ilyen boltokba járókn8Jc:erre ni~ ideje), akkor tenyérrelle8Öpörte. Az éjszakai
vendégeknek, akik szabadban kívánták elfogyaaztani sörüket, azoknak természetesen mind-
egy volt. Lassan a betonöntvény atjához telepedett a hónapok alatt meggy(ilt hulladék, és
visszaemésztodött földdé. Gyomok: nottek belole, amelyek aztán rendre virágzottak, s ma-
got hullattak. Az udvar pedig olyanná vált, amilyenek a belvárosi udvarok szoktak lenni.
Hasonult.

A környék lakóin rajta maradt a lócás ház bérloi kifejezés: pedig a pad nem lóca.
S azután is a lócás házba mentek élesztoért, tejszinért, gyufáért a negyedbol, hogya vastal-
pakból kirozsdásodtak a csavarok,s az ülolapokat hóna alatt elvitte'~ éjszakai vásárló.
Kétségtelen, hogy éppen errol az üloalkalmatosságról látható leginkább augusztus tizen-
hetedike és huszonegyedike között a Földet megközellto Hattyú meteorraj darabjainak
csillaghullása. '

ENNYIRE EGYSZERu

Vége.
'"

ANCSA

Reggeli utunk a várkapuhoz vezet. Ott, a rlcijtos utca tömbházának felso emeletén,
amelyre a vároldal függofolyosója támaszkodik, lakik a fehér, törpe puli. Jobb szeménél
vörhenyes a szore, ettol riadt és embergy(ilölo. Pulink ot kedveli minden kutyák közül
leginkább. Amig a párkányon könyökölve kiugatjá az erkélyre Ancsát, általában a
Séd-völgy legszebb épület~t, a monar~hiasárga piísppki pavilont nézegetem. Pedig mégsem
azt: a téres, megcsúfolt parkját. A falsárga miatt a~Idek élnek körülötte, ,a li'aragos lápi
füvek, a molyhos ezüstzöldek, a villogó égerek. Valaha lianzó lila akác ~s törékeny sárga
hólyagfa vehette körül, stalán hars trombitafolyondár és kanszagú puszpáng. Lorinc pap
idejében e nyári lak helyén tivornyáztak a középkor talján földrol menekült papjai, s dön-
töttek sorsról, adóról, egyetemi tanoncok dolgairól A királynét megkoronázó veszprémi
püspökök mindig ismerték a mediterrán jólétet.

Dugót azonban csak Ancsa érdekli: felfoghatatlan számára, hogy egy erkély rác$a
mögött miként Jellet minden mozgástól megf~tva élni, legalább annyira, mint nekem az,
hogy a püspökök hatalmas keritések, kofalak, sz.íik folyosók között miként teljesithetik
sajátjuknak ismert sorsukat. De lehet, hogy bezártságukat feledtették a kuszán és tébo-
lyultan burjánzó kúszók s gömb alakú örökzöld növények. Amelyekbol mutatvány ha
maradt egy-két eldugott helyen, mint a dombteto méhesében, vagy a jószágkormányzóság
málló fa1zugaiban.
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Amig Ancsa kasz&anyettásfarokkal Idkényestedik Dugóhoz, kénsáraa, kinyúló tám-
falait meglengetia nyaralóház, Rehéúesen a leve" emelkedilc"ésegy városhozméltó tör
röpülése után pontosan visszatelepszikeredeti helyére. .

PASSZUSOK

Ha találkozitnk, Kutyákról beszélgetünk. Minden 'lIlá~l fölbosszant, oly határozott és
egyképü gondolkodása. Nem átallja a klasszikusokat kivonatosan közölni; hiszi, senkinek
sem több az életmuve húsz-harminc mondatnál. El is fogadnám, ha nem látnám, ezek' a
csonkolt passzusok csupán ráütnek. De mégsem akkorát, hogy agyonvernék e megyei iro-
dalomtörténészt. V-nek, aki tanúja beszélgetésfinknek, annyi a megjegyzése, hogy ez az
ifjonc férfi Hamvas Béla özvegyének képzeli magát.

ÉS MÉGSINCS

vége.

ÓRIÁS KABócA

A kertbe tévedt óriás kabóca néma. Hetek óta él az Althan-ringlón, bármikor ellen-
orizhetem, ott találom. Tihanyból -érkezett, s bár délszakon elterjedt, de nálunk is
oshonos. Ahányszor megpillantonl, annyiSzor Jut eSZém~,hogy' csak' rltaiYánd tudok
hallgatni.S hogy nem fogok tudni mit Irni, ha majd lehet Imi.

REGGEL A FÉNY

Tegnaprendezkedtema dolgozóm1>-~n.Ké~hóna~is, amig'képtelenvoltam betí1vetésre,
könyvre halmozódott a könyv, a' folyóirat, a fonto~nalchitt fecni, fadarab, megpördült
levél.BelépniISszörnyí1ségetjelentétt, a marizárdsz()basüllyedtaz elhasznált tárgyak renge-
tegében. Miután reggelmegszédültem,nekiálltam a4nozni. A friss prózaköteteknek három
polc helyet csináltam, a lexikonok, kézikÖnyvekátmaslroztak a hátam mögé, a sehová sem
sorolható kiadványok föl, a plafon alá. Hirtelen ötlettel a regények közé raktam a kilenc-
kötetnyi, osszövegeketközreadó Rejto-sorozatot. Eddig nem volt állandó helyük. Csöppet
semfurcsa, hogy a regény~ közül csak aZokat tí1römmagam körül, amelyeketévente leg-
alább egyszerkézbe veszek.Hiába T<?~toj-, Mann- vagy myés~szánnazékvalamelyik,ha
nem kfvánkozik olvasásra, semmi hétyük ~ kcizc,le~~, ,t"yedüI a versek, amelyek -
tetszenekvagysem- a polcokonri1l!Xa~tnák.Azokkö7f)ttnemisegy,amelyi"nyolca,dik-
tizedikérintésrenyilik meg.És újab1)anaz esszék.A ver~kben élni. ,az esszékbendolgozni
lehet. ' . ;

A Márai-köteteketáttelepltettem~ze~széksorába. A Cs. ~~bókat meg a regényekhez.
De azért egyet-eiyet az asztalomra hely~ztem,hogy v~lekezdjem a követ~ órát. De
amikQrbeléptem a szobába - kezembel}a kelloen elh6iött fél feketével,cigarettadobozzal
az ólomüveg hamutarfóban -;-:,vissza;;Jv.~ bele-?) h(>költema foly~kony ~~ytOl (-be).
Az Ikrek hava és RemenyikNagytakáfltáSa'között valcltvaSUjAQ:ottaz összRejto.'

MESZELT FALON

Húgom esküvoje után kértem el anyámtól ~ hamutartót.
Kisgyerekként, ba felébredtem, de csupán a tavasz-vasárnapi reglC1eken,ez állt az
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áaYammal etemközti pIOl~aIsóJqján. a.b6vá dzsút vetodik a DaPSUlJÚ'.'Vókonykaez a fény,
alig bambuszpálcányi, dea csiszoh üvegtesten eltörik, 6&uj\!~rvánnyá bomlik. Szívárvány-ék
ragyoga meszeltfalon. " " ,,'
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ARENGA

"'Dugpbehuzódbti a pálmafa tövébe, sahp,gy tette volt'a szolóskertbena szegedinap-
sugái'-osZJ.Darackágával, az édesgyökérhajlékony,vesS7.ejével,s a nyárfagaUyal,leharapja a
virágzat zsenge tengelyét. Ul az eros növésíi éUlcói'pálmaalatt, hunyorog az egyszeríien
szárnyalt levelekre,nem tud semmit a Szunda szigetekrol,de szopogatja a virágzat helyén
kiszivárgó édes nedvet, s önfeledten bámulja a negyven O-to Fuccs a pálmaboromnak.

BETOBuN

Pinák a körúton. Auguszta fohercegasszony is ott volt.

LÁSZLÓ

, A ~b~yában ~om. k#> orkp~ fö1Öttem.A szentháromsághónap'rólhónapra
változik, de már lassan fél,4ve nem cseféJteIJ1.le oket. Weöres Sándor filc~~ lassan fakul
Jokesz autóbusz-megállóban várakozó, megbillent, virágmintás ruhájú nojének csípofotója
alatt; Illyés Gyula egyik utolsó kézirata mögött egy Juhász Gyula-levél (így fedik le Szeged
múlt század végi térképét, ahová magam rajzoltam be azt a százhatvannégyi kocsmát,' ame-

lyek az én idomre is fennmaradtak;-:-: s ülte~ benn,~);és ~bados ,gilisztás grafitrajza egy
Vámagy-hieroglÜ~t takar (a1áttuTc~*, ~zemethy-~ ,lapUl). Mióta megjött az oSz, nem
tudok dönteni, melyik láthat? páI~#~ony kc:ret1?észor;Itot~képet bújtassam el Cholnoky
Lász1óarcmásával. ,"'"

VOIU:ez a másolat: befelé,néz5,'iényvesztett s~m, keskenyés eroszakos áll, vilá:gfi-haj
és szenvedo-hisZtérikus száj. ' '" ,.'~" .

Forgatom-forgatom, nem tudoni'üveg aU' dzDt~ö1fedezek rajta egy újabb rári.éot, egy
elpúderezettvagykireti1sá1tsebhelyet- vajon miért ilYennelCaKar látszani? S ebbol a mun-

, ' ,,',', , I

káMI riaszt a sjJcöly:'udv~ö~ ismét .megt<)Í'té$e~ a d~'~o~~ ' , ,

,A gyerekember, ahogy~~'újsa8ok manapság ~~g~mazt1ák: söt~t boru ifjú vergodik a
kövön. A vére a gang sa1étI'Oinfoltososz1opain. De'még vail eréjé és akarata: bal kézzel

emen a baltát, ,6s újabb CfS.ap~ ,vágjíl ie jobb ,~~ ~armadi.k ujját. Aztán' a negye~t.
Végül a hüvelyket. A tötnpe Ujjak Sárga pondr6kéhttíevernek a biu'nwó kövön. Mire m~g-
érkezika mento- e1fe~t~el\. . ", " ' '

Faggatja az oriös','rill~rt,miért, mIért'?N~fifijdirklltona lenni - nyög(,'és nW'kolja a
baltan,r~let.~s a biztosftQi~bt.&Pen annyit.a~~yiv~I tartoz~ a:SZüleinek." .

Vrssza~4nszorl1iokLásZ1óhoz..~ aZ arc~. :ffát~kerür'a Jokesz-(otó fölé, onnan bámul
át hátam f'olött a kusza kézfrásos; ~ii,lmeszezetf:lé~tJa.pl;)~a. " , '

Így, együtt; a:muDkabáriYábaíC' ",.. "'.," .',

nfSZMOGYORÓ < , : ,
Kockás batyujába rakja, 'amitifelszedilgyekezniekell," kutyák elott fejezze bt a fá-

rasztó szemelgetést- aJRikorpzdástól érkeznek az állatok, szüDteJálkapkodnak <:áfran-
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gokban lógó szoknyája után. Arról nem szólva, hogy szaros lesz a tel'lNs. A park bokrai

két hete hullat ják az arcidegzsábás, anyóka me~~lhetését. ,Ahány mogyoró, annyi szó -
dicsekszik, mert megfogadta;" hogy napontiJ effivaténs ine~íí szinonimát tanul az
Örvényes-báz rol11jAbantalált~;'5 'egyébként fejpár'riaiiak' JiáSiítMt kézikönyvbol:;'De retteg,
mert nem érte még et dszótAr ret~ séfu; dé alig van n'iit-Imi a vatas aVlU'ban.S ez Bit jeleirti':
mások is SZüretelika 'kaiteroletetr a datálni' valo'dfs%thdgYOrdt." ,

, ,,; ," "': Fi' ,1',
, ',( " "

HELY, AHOL
,,' ',~, "

";',L

Miért itt, ebben ii városban? Miért nem ott és iJi~risvonatkoztatási pontokat jelöl-
nek. (Valóban a, t'i1iráiaim.Másokkal nem fecsegeR:,ié1!j;~ látolt1,oIvltsom,tapasztalom
oket.) Mintha r~dás vasszerkezettémerevedett ~amátarendszerben mászkálnékkon-
tinensszerte,li1ióÚÜdni,merre Hent, a cMl, s hol a ~'ttum és hol a periféria. Köze1ségck.
rol-távolságo!Jöt ~uttognak' a fülembe; tapasztlilhatom, vb ilyen, ajaj, mennyire van, sot
fenemód van benneség (és más is). Kicsi az ország, hát' kellenek a megkülönböztetések, az
eJkülönitések, a hózentrágergumis térfelek, amelyek kijelölnek, s nem mellékesen: megje-
lölnek. E játékhoz, szót követhet szó, bizonyára kevés Európa, persze, ha van olyan. Tartok
tole, legalább annyira van, mint Magyarország. - De - az elegancia s némi liberális villogás
kedvéért: Magyar~híg legátábbléiezik ánnyita,miht Eutópa. &rol ennyit.

visszd' tehát l\1ilricl1enb'Öl,Berlinbol, ~\)i, s különö~n éUtUkk (ahogy mifelénk
iJiondjálc:' curUkkj' a kávé~gú Bécsbol, a t'l'occosodóPrágAból,~hermé#;etesena fel.
puffadt 'Budapest bOI- hova,' na ne,ritVeszi:jrémbe. (Alkallilas"éSiIIagáflás eseltéh mondtam
volna $zegedet. De tizenkét éve örfiían el. Holott ha ott. '!A'i'a~6ri 'szegelliéktel. Igen.
szegeden örötntnel éltem. De nincs mársen1íni nosztalgi'ám. Légföljebb több léYetéfküldök
aGa, ar.:1ak, akinek, mint máshová. A szegediek nagyobb része egyébként pecUl..L.:.Mondom
ezt a néhány évenyelvünkbol tCihÓllottintemacionalista szót: eíiiigráns.~ljen bár Szegeden.)
Vissza e huzatos és megtépett városkába, még csak neii1'ís auri, mert itt tudnak '"- holott itt
éltek meg egynéhány napot - Sarah Bernhardról, Francois Coppée-ról, Imaoka Dsuidzsiró-
ról, Egon Erwin Kischrol, Gustav MahIerrol vagy éppen Trockijról, Oscar WiIde-ról.
Vissza, mert Ve~rém olyan, mint fQldr~z,Upk bármely hasonló nagyságú ki&városa. Hisz-
tériku!!, Eifelejtett kultúrájú'. FelfuvauCodott, minden hatalom alá mászó kokott.. Kalando-
roktól fo~ztogatott. És éppen ezért nincs,ideje ~udomást venni a be~e élokrol. Ez elég! Ok!
Ki nem vágyik arra a helYre, ahol végezheti azt, amJ, 'ta m\Jnkájána,k tud., , ' ' , .

(E~ébként pedig Ve~rém a, legszeb~n~arkositott köz-eurÓpai város. Növényekkel

emlékszij( múlt jára: a l~boqtott zsina,góga helYén,1.;'a,dG~tr.omtereITh a ~olt püspöki jószág-
kormánYZ9ság udvarib~ cs9PP atI~ii cédrus, a, <iizem\~údvarban: pedig évrol évre kihajt,
hiába Lagyasztja el a bakonyi tél, ~ virágozni nem t\lc:t~két gránátalmafácska.)" . "',',

PÉTER-HAL
, .j

o," 'f' '1" ,c',

Buzgó templomjáróés akyax;~ta"Naponta ielbotoza váÍ"baa p1a~~í\k,öveken, BYón,de
ideje zömét az üvegmedencék elott tölti. .Kizárqla8,~ngerroI4o~tott ;féter-halat tenyészt,
s mindenféle jegyzeteket készit róluk. Azt szeretné megfejteni, kik és miért adták e halfajnak
a nevet: csöppet sem mulatságos, hogy az egyedek hátúszójának és koPoltyiifedojének tUs-

kéi nehezen gyógyuló sebeket ejtenek, mivel mérges váladékkal vannak bevonva. Ne~n~-
szeru ez a probléma, azért, mert a hal húsa izletes - tapasztalja, hiszen mással sem éf -,
szinezete fölháboritóan4lénlc(minf It csitri 'lányok borzaa..Jaaja és szé]fúua"n~bái), oa sze.
me pedig fölfelé néz. '/ L '
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MANDULAFENYÖ
, ',' , ,"

Ha kérded, most, bájooqt.évvelkésob~, mi maradt Ri/.vennából;, a piniákat mondom.
~den ,mást földr!;11,gésl:!9!1tott19~in".csak a. mapdulafenYot;!,ezt 'a Közép-tenger
ID4=lJéki,,termetes, k4ttús fenyvet ~. ,~J.y fe1go 1S,ni ~ koronája szép ernyoalak,
levele frissen 2 mm széles, ',1~2<Jn1'JÍo~ arány~ puhi,A tPhoza 8-10 ClP hosszú,
tojásdad vagy majdnem gömbÖs,'a toboZPikkelyek éretten széthullanak, alsó lapjukon Vö-
röslok, kábé 2cm szélesek: cimere barnásvörös, középen bemélyedt köldökkel; a magja
majdnem 2 cm hosszú, keskeny szárnyú, mandulaizú (ezért nyersen és pörkölve egyaránt
fogyasztható, sot olajat is sajtolnak belole).

; Természetesenma POrtUláijátólSziriáighonos, de hogy hol csak,,ültetett, többé nem
állapitható meg. sok heiyen a k~ homok tne&kötésére termesi*:,

Láttam a legészakabbra élo ~~okat is Meránban, de az igaziák, az a ravennai
negyven tengeri mérföld hosszÚ ,~do ókikötö partján nottek, ,arnel~elq1ek lombjába
egyként turkál reggel a szárazföldi, este a tengeri szél: és mégis ugyanazt á fény-árny mozai-
kot vetika Jakab-ka&ylósfövenyr,., -

VAGINA

A kampóra aklj.sztottmarMból kivágott IIel~itott vag~ába 4ugta a dog az orrát.
Tillácska v~tott - nevet O -, és annyi myákot vedett, hogy' mindeDrolszabáJytalan ak-
tusokra használt piná,kju~ eszébe. Hetekig,másról se beszél. csak ~, egymáshoz nem
illeszkedodoiiok (és'á ~o~juk ragadt fogatniak>t~álkozásakor felvillanóduPla szikra-
kisülésrol:~ p~aáUaP()tba taszit. Shogy manap~, csak az esetlegesenlétrejott xerox,
vagya ~táPJá\t képelemekb<S\szám!tóaéPlé~h~a mti,lehet annyira kegyetlen,mint ama
vaginábakerültvéreborr., '

, Most e1mondhatnám, hqlY~és miért lettem r()6~ul Olaszországban: a pincér gombá-
val tölt(jtt tetJénvaginátlijánlott ~~lnek a lacrima christihez. " -1

vÁZ '"

Négy lába mellé helyezett, Idlakkozott szarukötmök. Mint a török, halva-SZfn papu-
csok, matósan, tisztán. A tehén róléjük magasodik, krétafehér, pontosan összerakott cson-
tokkal, kaucsukrugalm4S ízillc,tekkel-porcokkal. Busa fejét fölveti, üres szemgödrei alján
pici luk, a szemideg helye.Utom, felismert.

.. Tapogatom a csontvázat, vizs~om a szerkezetét,gyönyörii fölépltését. Aztán a szar-
vára akasztott ár~dulá:i! nyolc é\'i~ dolgoZhatok, hogy megvegyem. Igaz, márkávIlI fizet-
hetek. De enyém lesz ez a valahapoit.tosan mOködo élolény marádvAnya, befér a szobámba.
orködik majd, kérodzve, vigyáz asztit1omon a hocirajtos berlieti.radirra~ nem kétséges,
hiszen egyféle a kecsességük.

Hozzáérek a mesterien illesztett csigolyákhoz, felébred fölöttünk a riasztócsengo,
rohannak a kiállitást orzok, lefogni. Magyarázhatom, nem én vertem darabokra Dávid
lába nagyujját, s a festett képekbol sem szokásom kimetszeni a tenyérnyi foltokat. Mégis
kiraknak a paVitóiígot A lá~ógatók meg elbiilve nézik; 'hogy baktat mögöttem egy tehén-
csontváz, lóbálva: bogy etbesSegtesse oldaJár61 a böjlyöléet, a csiszolt gyöngyökként fölfú-
rott csigo~afarlc:at.' ",' '-,' .

sÁRGAFA
J,

;; u.;

Szala és Veszpr6m vát'l'llefAy6kbenkivált Palota körül elég terem, ahonnét rakott sze-
kerekkel hordják Bécsbe, de a hazabéli kordoványfestoknek, timároknak és tobakosoknak
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is a héjával, ha törsökérol tépetik, sárga festéket ad. Ha gyökerérol, tüzes sárgára festenek
vele. A cserszömörc (vagy sárgafa) azonmód festonövény, amint borös mesterek kelléke.
A juh- vagy kecskeborbol szattyánt (marokkói saffiánt) készitok hajdan terepbérlok voltak
a Bakonyon, ahol oszhetekben szedték a jelentos cseranyagot tartalmazó hajtásokat. Az ág-
kötegeket pajtákban teregették, alapos száritás után lovakkal megjáratták, a morzsalékot
aztán használták. .
STILIZÁClÓ

Miért nevezném szerencsésnek. hogy a hideg köd gyötrelmes fenyegetése ellen szigorú,
zúzos nagypapa-arcot kényszeritett magára mindegyik fotéri árvácska?

ISTEN TERMÉSZETE

Jancsi irógépén dolgozott. A szöveg akad, Isten természetérol meglehetosen nehéz pon-
tos mondatokat csinálni. Az elholt barát szelleméhez fohászkodott, dgy biztató jelért, M-
ségért, leütheto betGért. Mint egy ellenzéki lap, fellobbant a villanyfény. Cbgito, ergo senki
nem tudja természetét eltakarni.

KÖLToK

Levélmester és költo. Büszke arra, amit nem képes megirni. Vénhedt, koszlott kan,
akit száz'méterrol követ esernyovel fölfegyverkezett irodalmár-szikár (a poézis kérdéseiben
tájékozott) felesége: ha hosszabb idore bevonszol a lakótelepi lépcsoházba bárki kenetes
beszéddel kápráztatott lánykát, ort álljon, meg ne zavarja senki férje:kapkodó ih1ését.

Családi vágyuk a kocsi: mióta megszerezték, nem köszönnek a trafikosnak. Aki újság-
szortirozó és költo. Benne van a Kortárs Magyar írók Kislexikona 1959-1988-ban.

A költemények holmi manufaktuális versgyár éjjel miíszakjábanrobotolnak.

A PÁLMAROST LÁBTÖRLO

Fekete és vörös folt a citromsárgára deresedett csersZÖ1nÖrcéshegyoldalban. Lomha
bivalyokat kerit Dugó és néhány napos ismerose: a suszter szeliditette, házorzésre idomult
róka.

A befogott vagy az elvadult kutyákkal élo róka átvált ja a tutulást, és tisztán, artikulálva
ugat - tanultam volt nagyapámtól -, mert igy valamivel többet tud megértetni magából.
És, figyeljem meg, nem felejt. (Nem mint a házhoz fogott oz, akinek naponta kell látni az
embert, hogy megismerje, de még akkor is nekiriad a kerítésnek a piacon vett káposztafej-
tol. puttony tól, sütolapáttól.)

Ülnek-szuszog nak az elosziesedett bokrok közt, levéltörmelékesen, mindkettojükön
bolha elleni nyakörv.

Dugó két hónapos' korában elhagyta a vonitást. Magam sem hittem, mignem üzenet.
rögzttorol hallom: hangmagassága és hangpetgéJSe olyan, akár az enyém. De ha éltelt kér
vagy vizet, akkor az ormesteres szövegelése V. beszédére üt vissza.

Tudományát most származtatja át a rókának. Merthogy buzgón kergetik egymást,
gyorsan elsajátitja Dugó hangjeleit - és ezzel együtt tanulja a rámfigyelést. Kérhetem,
utasíthatom, elfogad - ha nem is gazdának, de beszédpartnernek. Értem, mit mesél arról
a sok bivalylábú bükkösrol, ahol született; ott akkora vaddisznók élnek, mint máshol sehol,
bökos ár az agyaruk, hegyes cipovas a patájuk, sárkefe a sörtéjük, a szaguk pedig a pálmarost
lábtörloé.
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ÉVFORD

Pont nyolc hónapos voltam azon a napon: azzal tiltakoztam - s tettem hitet -, hogy
beszartam.

Hát, fiúk, igy ünnepgltem mci~.<\Zévfordulót.

A FÜGEFA

Volt egy fügefa. Ott áll immár a múlt idoben, évszázados lombkoronájával, napozás-
barna, ágbogas törzsével, lédus termésektoll~hUzott-roS1dl'dt ágaival a karsztok tövében,
nem messze a sólepárlótól. . , ,

Szeretem ezt a fát. Nem a vele töltött négy napért, a nyolcvankilences mediterrán
oszért, s nem, mert Rilke is láthatta nagybetegen, hiszen egyszer kirándult erre, hozzá -
ahogy mondták a helybeliek, csak éppen azt nem tudják, ki ez a noi nevu férfiú -'-'-,szerettem,
mert oly;m megfontolt boven terme~t,.Ott !Í1!ta kisózott szélben, cseresre aszalódtak levelei,
mégsem volt reggel, ~ikorra ne t~Jt,ekvolna fe~.újé~ új bugyrai barna cukrokk~l, édes levek-
kel. hogy kínálj~, olcsó portékáját mindenki jöttmentnek, klottp,adrágos kölyöknek, sas-
orrú, bajuszkás lánynak, német turistának, pergo szavú szerbnek, ricsajos montenegróinak.
A megomlott hegyoldalban, a villák fölött perzselodött, meg-megvillogtatta magát a só-
párló cserép fényében, és talán csodálkozott egy kicsit a közeli kiwi-ültetvény ideg~ol ér-
kezett vörös szöszös kúszócserjéin, hogy olyan nagy becsben állnak. Persze, ezek il kiwik
is kifordultak most a laterites ~Yl1ogból,vele együtt - idonek elott.

Ez a fügefa, mindenki (senki)- fügefája: töb~ nincs. Úgy szakadt ki a földbol, hogy
szilánkokká robbant. közben atör~e, darabolcra hullt gyökere-ága. Ki&,éretlen terméseit
még tartja (mutatta a szenvW~Q.mozgóképpel dolgozó operator), mert nem tudhatja,
azok gyorsan leszáradnak, s daEált-pörkölt fiigekávénak se lesznek alkalmasak. Célját vesz-
tette a létezés.

Volt egy fügefám. Ott állt Koper közelében, a népes hegyen, szikár nyugalomban, nem
szolgálva saját létezésén kivül semmit és senkit - elég volt neki (határozottan érti) a világ-
ból annyi, ami még nem hajolt ki messze ágaiból, nem nyúlt tovább árnyékából, de nincs
idegen víz, nincs ismeretlen hószag, ásványi részek, ami testébe be ne épülhetett, át ne sa-
játitódhatott volna. Nem akart o senki tudatába bevackolódni, más az öröklét, egészen más
- semmiképpen nem' ter~we~qb nébány s.záz évnél (ismerte önmaga lehetoségeit). De
ennél kevesebbet se kivánhat másnak, magának, ha már megtanulta, mi a súlya egy keddnek
vagy egy szerdának, s azt, hogy mennyi helyet követel magának az az ido, amig az egyik
nap átvált a 111ásikM. .

. .Ennek a fügefánflk van esztétikája - dÖfmögtem néhányszor magamban, nem mentesen
némi ártó gonoszságtól, hiszen a fogalomkör~ belül tudtam azeti!i;át, az övét (amely, nem
véletlen, az enyém is). Azt, amely hozzánk nott, mint hátra agerincfierdü1és púpja. Csak
vele, csak vele! - a nélkülének értelme nincs., Ez a vegetatív türelem (c8,I,lpán nekem lenne
szükségem minden megnevezésre) - a füge boldog önfeledten neveigette csiswlatfényes
gallyait, hol csupán képzetesen;hol- ha~edte az idojárás - ac valóságban, vigyázta
magát: belenott a vidékbe.,S tanitott bárkit,ha ráösszpontositotta figyelmét: amint haladsz
az életben, botorkálva és tévedések árán, meg lehet tanulni, hogy általában nem a szépet,
a jót és az erényt szeretjük - hanem mindazt, ami elnyomott, tökéletlen, ingerült és vicso-
rogva perelo, mindazt, ami nem az erény s a beleegyezés, hanem a hiba és a lázadás. Tanítása,
s ez teszi oly kímé1etlenü1.pontossá, tudta, nem csupán az övé, olyan olcsó. (Mind, aki író,
és mediterrán-mániás, újrafogalmazza ezt is. Újraírja ot.)

.. S ha néha, mindaz a képzet, amely így-úgy a része, átváltozott valami mássá, rilkei
verssorrá, domonkosi mondattá, és Danilo Kis-i hasonlat trambulinjává, Mirko Kovac-i el-
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nyúlt metonirniává, elviselte. Ahogy azt illik egy boven termo fügefának. Tudta;~m lesz
se több, se kevesebb attól, hogy bekerült egy vonatkoztatási rend~rbe.; Mert ez;is hom-
tartozott életéhez, mint ahajDali ritka pára, amelytol kékes árnyalatotkaplombja,iVagya
kicsapódott páracsöppekbol néhány pillanatra szétszálazott, kibomló helyi (házi, azaz do-

mesztikált) szivárvány. Árnyalgatta a helyzetét, körbenotte, s ki-kizú~qtt iJel{?1e,ha,.rffl-
kadt a sirokkó. Máskor csontokra, kelta fegyverekre, gót cserépdarahokra ta1ált gyökere,
beléjük furakodott.gyökérsavval :IDartkérgükbe - ez is homm tarto~k.,i1JUapitotta;meg-
érto módban, ahogya körözo repwogép, amadártollak, a rozsdamart lemezek. a.halfejek
és a szemlére gyult házak látván!Ya. De amit legjobban szeretett, az nem több~ mint amennyi
a Tartinijev trg-bol hozzá ellátszott:. a haragos vörös; lakóház teteje, s egYic;l/Wosfö!irat;
a sziklameredély csúcsán a velencei Szt. Márk-térharangtornyával vetélkecio:Sveti Juraj
szürke hasábja, a pasztel1szin kalózházak, és átellenben a Forma Viva.gacsos- némileg
ot utánzó - szobrai. j, I

Ott áll magában, mégsem magányosan a fügefa a rózsák .kikötoje fölöttologgiá"'..ól;
katedrálisoktól, palace-októl elhúzódva, véltem három évig, sérthetetlenül - hogy ma este
meglássam: semmi nem maradt élo belole. Kifordította egy páncéltöro lövedék, (KPpzeleri1.
éppen olyan, négy segédszemélyzet kezelte fegyverbol származhat, amilyet magam is pu-
cováltam tizenegyhónapot, s B. A. is - csak éppen vaktölténnyel gyakoroltuk; a ,célzást, s
nem állítottuk az irányzékot soha senki.fügefára.)' ; .1

S most furdal a lelküsmeret. Mindezek szerint fü&efánaklenni mégsem magányos
mesterség? Levelet, semmi kis virágot, termést eloállitani, munek lenni minek - ha a
végeredmény idegen ~ zárt, úgy a létrehozónak, mint: másoknak? Minek e személytelenség,
ha a fontosnak tudott forma képes cserbenhagyni? Vagy muködhet a létezés úgy, hogy csu-
pán a szabályai funkcionálnak, s nincs teste? Nincs magyarázat a dolgok természetérol?
Vagy csupán a magabiztos egyértelmuség - az értelmezheto mu - tunik el? De hisz az is
darabokban, ami a mukészÍtéshez elofeltétel: élo gallyazat, klorofill, szorgalmasan pumpálQ
gyökérzónák. Miért volt ennyire emberre utalva ez a fa? Miért ilyen bizonytalan önmaga
határaiban? Lehet, éppen ez okozta pusztulását? Holott nem lehet igaz, hogy nem.élt volna
meg engem, téged, ot! A labilitása okán részletezett vok annyit évrol évre ismételgetvc.cWJ.
gozgatta ki a darabjait, mintha ez megvédtew:>lna? Vagy már tudta, minden kétdé5,f(ilÖft
át kell lendülni, oda, hol egy madársúly nyomta gally moccanása, földre pergo.Jevél"liIára
érett sokmagvú gyümölcs saját létét kezdi élni, s bölcseletté válik - ember számára nehezen
megközelíthetové, semmi embemek érthetetlenné, ezért nem fontossá. S ahol köznapi tett
az önfelszámolódás.

IDEGEN FÉNY
, "

t

Imádok lopni. Azért is, mert toktm is lopnak. Meg hogy nem. Felmentés - minek?
Ebben a lomtárban minden elOl el szabad bújni. Például á 3M-es mágneslemezek közé
(miért nincsenek barázdái? - ekkor ez a kérdés). Vagy abba az újságpapirba, ami alatt
fekszik a .fure bukott halott - amelyen ott, merthogy odanyomtatták, a legfrissebb jrásom.
Iszonyfog el magamat magammalletakar~ ,láttli: .ráadásul tudni, hogy ama vers éppen
errol szól. Hogy egy hal0tt, egy újság, egy vers. A lift sem áll meg a tizedik emeleten,. hÚ21Za
magát följebb, egészen a Kékes haváig. Ahol idegen fény.

CSÓKA

Az asszony legszebb lánykori ruhájában gyalogol az elhagyott katonai gyakorlóterepeni
Meggörnyed terhe alatt: hátán cipeli az összedrótozott-egybekötött ma~kalitkákat, ,Kerül-
geti a bokrokat, elhajol a gallyak elol, szétfeslett körömcipojében slattyog.

,:'1
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A. kalitkában mindenféle madarak, borzasan, ázottan. Az asszony egyik kezében régi-
módi kalicka, türkizt"ejfi arapapagájjal. Másik kezével húsfakó selyemszalagon vezet egy
ványadt macskát. S mögötte ki más is biceghetne, mint; a bekötött lábú csóka.

A DOLGOK NEVE

Vékony, áttetszo fényszövet:ritkásan esik a hó, sa város, mint egy mélytengeri hal,
legbensojéb6tvilágit. Korzóznak a macskakövön alángostól zsirfoltos papirosdarabok, de
igyekezetük1'e-llenéreszemét marad mind~Dugó fekete gomolyagkéntkóborol a decemberi
havazásban,$ más nem érdekli, mint a zörg~odródó.papfrok. A legnagyobbikátkényesen
fogja hegyes fOgaiközött, el nem vehetem, ho7Zaham, ajándéknak. Nincs este, hogy ne
lenne valami szerzeménye:tejeszacskó,kefiresdoboz,alufóliadarab. Most rázt.a magáról a
hót, elfehéredika szonyeg, s ijedten vakog, hogy papirosával egyszinúlesz azon nyomban
minden: ennyire egyszerua dolgok neve.

SZAXOFON

Nekem sirósarkam van, neked bársonypatkányod. Ha én ott állok nagy romantikában a
tm alak tövében, nekidolten a mester faragta kapufélfának, és hagyom, hogy csavargassa
szivem a zsalugáter osztotta fény szomorúsága, akkor te a magadra kapott plüssköntösöd-
ben rohangá1sz a gangon, féken tartod a patkányt, és addig mondogatod neki, hogy macska,
macska, macska, mígnem kék sziámi nem lesz belole, amit aztán felvonszolbatsz az aktuális
szlnpadra. De arról nem tehetsz, hogy mindkettonknek háttérhangot ad a Szabinak nevezett
szaxofon.

FEJEzts

Átolvassa a kéziratot. kényes grafitvonásokat rak, stilizál, egyenget, dörmög és ujjong.
Hátom fe1Idáltójel késtövébe apró betukkelodaveti: Na, azért mégis van, aki levest foz a
csODénból. Válogat a csipke- és a hársfatea közt, s ha sétál a levéltár és a házunk között.
minden zugot megjegyez. ahol csalán nohetne.

LÁSZWFFY CSABA

A zsarnok szerencséje
A Idrályné rutinos mozdulattal nyúl a tükör után. &lepillant. Elégedetlen képmásával.

Arcát a bibircsót s a kiütésnyomokat nem tüntette el maradéktalanul a smink. A tükörben
jóllátható feje fölött a diszlet. Az ijeszto Krisztus. Megborzong. Nem eloször; már egyik
próbán megtörtént vele. A keresztte feszitett orrának, arcának részei inkább csak üregek;
mintha lepra tette volna, nem a díszlettervezo keze.

Idegeire mennek már ezek a békétlenek. Ez ma gálaest; de o tudja csak, mi ment végbe
itt, nap mint nap, a színfalak mögött. A részeg strázsák, az ocsmány csipkelodések. Mint
istállóban folyó tivornya. Olykor egy rekedt kiáltás (az ügyeloé), s fojtottan megy tovább
ugyanaz, mintbesqó-hangú papucscsoszogás egy bordélyházban. A pa!otatér sakk-koc-
káira csepegtetett hiltojás-nyomokat úgy veszi szemügyre, akár egy pedáns háziasszony.
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Cseppet semkelk:mes itt a gyilkostIl várni. Addig még egy kis enyelgés, menyámítás,
hogy aztán a lomhajárá5ú,juhászkutya-szuszogású Ms'(R'Iégis csak o itt a vendégbonviván!)
markolatig döfje belé - mint máskor csókját a férfiszenvedély - a kést. Ide valahova, el.
omló keble alá. .

Megfájdult a fej~~'("Mit1tha pisztoly sült volna el benne" - mily anakronisztikus ki.
szólás lenne eza véres korból. Mintha a mai különb volna!) A mnésZlegyen fegyelmezett.
Most több türelmet kell mutatnia éppen a partnernojével szemben. Hol dézsába, hol ko-
porsóba kell "belebújni - amint 'a cursiv betus utasifás szól... Vesd le, leányom, ázott gúnyA.
dat! Úgyse lát senki,!ha megindulsza történelem SÖtétfolyosóján neglizséOén. A kUlvilágot
elfUggönyözt a zivatar meg az' e1sötétitést segito zene.

Mindjárt történni fog valami. Valami rémes,valami eget vero. Mindig igy vala: vér.
tolulás ellen a nemzet idonként megpiÓéáztatjamagát. Addig?rfigyesek elkábulnak a csete-
patéban, mint... (ért most egy szexuális igánydit pótló olvasmányból idézi föl): mint egy
éjjeliedény a tivornya éjszakáján... Egyelore csak acstrázsa csámcsogása. Aztán ütés, rajta-
ütés, pártütés. Neki mindenekelott méltóságát kelt orizbie. Nyelje a könnyeit más; a gyenge;
s fröccsk:ölje rágalmait, obszcén tréfáit lldvaroncfüleknek Il.gonosz intrikus, a cselszövo.

A legborzasztóbb ez a pár pillanatnyi latS2atnyugalom. A kopott mennyezetu öltözok-
ben, mintlisztfehér borostájú szakácsmester, ilyenkor kotyvasztja az unalom a leleményes
kis bonyodalmakat a színpadi homálynál, halálnál tartósabb valamire (pletykára?) éhes
közönség számára. Aza noi köntösok közt mohón (pe)turkáló férfivágy - a gyertyával
együtt abuut szerencsére kifújta'vÖt'Ös tekintetét!~, hazafelé már unottan, sárkupacokat
kerülgetve sétáltat ja meg magát, mig sikerül vissZanyernie utálkozó házastársi ábrázatát.

Hallható még valami, kollégák?.. S. petyhüdt boh6cképérol a szlnlelt bölcsességet
egybol letörölte a dühös hiúság, midon megjósolta volt, hogy botránYTa számíthatunk kül-
földön -'- Grazban, Luganóban, bárhol, hogyl\anem neki ítélioda a muvészitanács a leg-
osibb-hosibb fo-foszerepet!

"Magamban beszélek?" A királyné felijed - ez már magában is meggondolatlanság.
Az o szerepére nem vonatkozik a hajlás a téboly lelé. "Csak szúnyogok... csak szonyeget
nekik."* Ez igy jó lesz, ez a sejtelmes indítás; mit számít, mire gondol szerzo, vagy nézo.

Egy-egy kiszólás (nem a darabból - írás közben inkább) ismerosen cseng. A vissza-
téro helyzetekrol gondoskodik az ido. Zaklatott este (amelyiken,e:z;t irom); ki tudná meg-
mondani: nem torpannak-e meg a pártütok? A merénylok. (És maga az olvasó!)

Valaki - színpadon, utcán, tévében? - torkaszakadtából kiabál. Lehet, hogy segítsé-
gért. A királynénak - hallja? nem hallja? - semmiképp sem tanácsos kilépni szerepébol.
Minden fordulatnál ezt fontolgatja. Kettos sorsveszély. Magánéleti jelenése négy fal közé
rejtve is nyitott; a darabbeli sajnos determinált.

A kis torzsalkodások, anekdoták is belejátszanak olykor a cselekménybe. Különösen,
ha ilyen idok járnak.

A szerzoi és rendezoi utasitások rácsai mögé zárt muvész felkapja fejét. Milyen idok?
Pusztán terminológia kérdése volna a kor?,!

"Legszentebb eszménk a nemzeti egység."
"Lázit a demokrácia-mánia."**
A sok "szép és épületes proklamáció" hallatára könnyen kitör a tömegorület, egyese-

ken a hipertónia. De a színész most nem kezeket IeJtartó családos eltartó. Nem polgár.
A királyné önuralomra inti magát. Jöhet vizözön, akármely rontás - neki a kosztümök

ürügyén felizzó feszültséget kell szolpmia, fokozódjék odáig bár, hogy királyi széke kár-
pitjának zsinórival fojtanák beléje lelkét. Feszültség nélkül, mint egy cémaszál, vagy inkább

* Katona: Bánk bán.
** Peter Weiss: Mockinpott úr kínjai ésmeggyógyíttatása.
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bugyigumi,ha elsl.akad- ~ egé~~. Az eloirt.mozdulat nyombItnnevetségessé válik,
képtelenségnek tetszik gyalázat, yér\)o$sZ1J,mihelyt eltunik a drámai feszültség tere, s,bir-
telen fölh~k kötélen a diszletet.. ,

A királyné elsápad. A replikára nem jön válasz (vagy o keverte össze a szavakat?);
elejti a legyezojét ~ mintha nem csupán csuldóját, delorkát is \!8smarokkalszorltanák.
Pedigez nem Qtheijóijele.aet,hogy "ne,bizz és ne féJ.ts.hiwgyázz!L,.;]az az erkölcs arrafelé:
csináld, csak meg pe tudják.". Ne,m,U o tudataIattiját.sem ragadhatják el innen fölfújt,
légnemu gyanal(vásokt(jrékenyképzeIe\;n1agasba.Benne most más idok vihara-dúl. Olyan
varázslat alatt,iW"akár a fölserkent porhüvely, midon a lélektol elhagyott tcst maga kél ki
sirjából, s nem ismer más természete!!!vonzalmat,csupánaz emlékektáplálta gyulöletet.Kit
érdekelne e pillanatban a sl:inen,hogy milyenaz ido .hangulata,hevülete,kint(a kanyargós
sikátorokban"a holdfény~,sze1id k~ndorokként virrasztó ódon házak között; egyik-
ben valahol azunokabú~a .súlyos.copfjával.talánépp most'veri .' kompótoscsészét,s
körös-körültninden ragad éliragypg). Egyáltalán, müy~nnap van ma? "Reggel lejár' a ter-
minus, el t14felejtsem kifizetnia vil1anys2Já.mlái/',

Nehe2en tudja legyozniétm;ly~t.,öregedo lelkén koto/va ü/ il mé/okór. Egy ismeretlen
férfi tiszta szemébe némi, s egy nyelv me1e8. ,\\igy érintését turni ajkán - most még ez is
undorral töltené,el. Úgy tURikneki. hoiJy'mezítláb fut végig a,~ákon, kibontott hajjal.
És fehér kreppselyem ruhácska vanr3jta. ;.Caak az enUékeket bele ne keverjem, a begyakor-
lott indulatkitörésbe." Mintha túl kQrán;kiterveltek volna ellene valamit. Mintha már ré-
gen (a darab legelején vagymégazelo~t) rnerénylctáldozata lett volna; mielottm6g a közön-
ségJeIsziss:zenhetett voJnad~~jén:~oszorú. (Sehol a kor~na.) l' ,

Torz férfiarc. tpla((odik ~Ö. Egy:dUf\!a lökés!. a melle attólrázkódilCmég mindig (?).
A fOzoben hevesen Sl:~og~ SzÍf1tehal1at~ik a testén ntegpa.ttanó fUlÓk zaja. "Nem lehetek
robot." Kétségl)eeseH bot1acklzással bft,UaWivéli a dtszóródó csavarok és szögek fémes,
idegen pörgését. A kihunyó fényrezgést pupiUáján. , ~,,

A királyné ,összeesett. Az'ájult~okon ezen a' ,Jár:íosestéoaem vehetett elégtételt
senki. A bosszúra éhes merénylok. e1kq,edten állták körül. Még a szerzo is,'zavarba jött
volna. ", "

. Sbaltespeare: Othello.
,"

;

II

Ütoerek'," ",

Távlatból nézve a hamisitványok is értékesek
, (miért hajitjátok el az újságkollekciókat?)

a hóhér is ember! nem csoda hát ha a leáldozó
huség morogva méregeti az áldozatokat
néha még el is vakkantja magát ~ a gozölgo
indulat mögül hiil(l)o-pikkelyük -farkuk vesztetten
sunyítanak a tal"talékbatet/struktúrák

:',' , ,

egymást keresztezo aggodalmak
("errefelé az abszurd is lehetséges még'~)
az álmatlanság órái visszahozzák az
elmaradozó jelenéseket

e.l~ egy naplá-
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jegyzet: az éjszaka folyamán elvitték
Z-t T-t H-t LB-t alapos házkutat-
ás voJt (de tapintat9~)Ágnfs ~qr!e~q{51is
vittÉk magWckal \. Ii' / ., í I!

Íni is zenét hallgatunk most akár ok
Monteverdivelllac~ gfÓ/fyítgatjuk magunk

hol vagytok~eg,íto hangok(?) met$z.etek, '

fotográfi.,* hogy megérthessem a his;;e'kenység .
és a fanatizmus gyermekkorát (
a lelkiisr1iéretzaklatása' egy 'kiiljöldi aJándék-
kabát an,golnyelvu cégjelzés.cm(att (N. 1;-.)
ideget borzoló zene ez már B(J,1:flJ~apályatárs
Bika v~~re felugrik és döf' .~.
oktalan~osszúhadjárat (KZ m4/flfffynaut lát!)
ütoere sz,ol(ézs-megJejtés1;l~,paró bejegyzés
szólongatjuk az elszólított á!do~átokat
a hersegopapírnál törék(!1I:febbijnfl'Klgunkat
vq;on ki"fk melyik~'1knek' az iitoefl;? .

'1991.Ix. 22.
',J

, '"

"d; .

SZALAY LAJOS GRAFIKÁJA
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ISZLAI ZOLTÁN

Emlékek Szegedemröl
A trertcsk6

Trencskómat Rózsika tfzentem varázsolta újjá azon az oszön, hogy továbbra is abban
járhassak a székekkel s asztalokkal már fölszerelt giInnáziumba. A kétszemélyes íróaszta-
lok a kikiáltott Köztársaság gyártmányai voltak. Azaz: egységesek.

A székek? Még nem. Azt mesélte jóanyámnak valaki, hogyalányiskola dísztermének
berendezésébol kérte kölcsön a szedett-vedett kollekciót Marci atya, a tan-rendház anyag-
felelos pátere. U nálunk a terméslettant tanitotta.

"Ésszel fiam, vagyis ész nélkül" - e mondás volt taq-metodikájának alaptétele. Okta-
tása a feleltetésen kívül a maga ré~rol a szunyókálásból állott. Alibinek kihozatta a hosszú
Bajza ÖCsivel a szertárból olyikspirituszos embriót vagy férget. (Néha szétszedheto óriás-
bibéju papundekli-növényeket.) Letétette a katedra szélére a rusnya jószágokat, hogy ne
is lássa. Feleltetés után érkez:ett el a legrosszabb aznapi jegyet produkáló osztálytársunk
ideje. Az atya parancsára~. hogy legalább ettol okosodjék - a kis Brehmbol a kicsenge-
tésig többször felolvashatta a bemutatott gusztustalanságra vonatkozó tudnivalókat. Ma-
gam egyszer a galandférget az osztálykönyv felett adtam elo négy egész egynegyedszer,
miközben páter Marci az igazak álmát bólogatta.

Csúffá tett trencskóm újjávarázsolója, a környékünkön házivarrásból élo Rózsika
sem kotolt mindig éberen a javítani való ágynemuk, ingek-gatyák és szegetlen zsebkendo-
nek valók halmain. Ha ebéd után hosszabb idore abbamaradt udvari szobánkból a Singer
varrógép kattogása, én pedig a lesúrolt konyhaasztalon preparáltam a (még mindig) francia
szavakat, bejárónéni valahányszor megjegyezte szidolozás közben hosszasan rám kacsintva:
"Rózsika szentemnél megint voltak az jgaJqt, l>ruhahafu1:~'

Hogy kik zavarhatták Rózsikát I~(haha;; aztvaJfjp,ban csak a következo hús-
vétkor tudtam meg, félig-meddig biztosan. A késob~vjíott, ám eleinte utált trencskó
nélkül a szertáros BaJZ!' ÖC$iveleh~llt1lDk hozzá iS toc:$o1k(ldoia Vitéz utcába. Legalább
hat korosodó férfi üldÖaéIt ott a R~k(apUlljából nyiÍó'~gYttag)'SZoba-alkóvoslakásában.
Feltunoen kényelmes I~i}/cbe süppedtek. Ketten sa,*~u ,egl',szétnyitható, zöld posztós
kártyaasztalon, s metmtt kQpieáikból7.,jld .u li_et hörpintgettek. Ez volt a híres
mentalikor. Belole - a f~g ~~ - ~ is felhajtottunk három adagot. Mond-
hatni, ész nélkül, de nem é~..yéSszel. HazarniF~~k okából megtapasztalhattam a
Brehmbol ismertetett gala~.d6kÖéH8ét a "'"""f\porionyikiftiktol s más pancslikoröktol
háborgó - hasamban. . . '511,1',1,: . .. . . .

Rózsikától kiszédelegve in~a el bízá_san a túlkoros Bajzlttksi, hogy családilag
közös varrónonk: régóta özvegy~~. Gyereke (ugYe) sose volt. Férje frontonmaradása után
va/amennyi most látott iparosem~\közüI próbálja kiválasztani az igazit. "Csakhogy..." -
kacsintott ismerosen a már legénytolladzó Öcsi, akár bejárónéni a szidolozáskor. - "Csak-
hogy?" "Csakhogy a Rózsika spec;ál nekem bevallotta, hogy o még mindíg akiskakasokat
szereti. Mert mit kezdjen a vén kappanokkal, akik nem kellettek a:néga halálnak se, már-
mint a háborúba'."

Hogy milyen körülmények közt tette ÖCsinek e kijelentést Rózsika, az egyelore nem lett
világos. Ám ezek után hamarosan meglepetve tapasztaltam, hogy mikor ugyano nagyzsebes
;ngkabátot varrt nekem egy (dohányszin) függönybol, a mértékvételnél csakúgy sütött a
keze. Lehetett akkor harminchét-harmincnyolc éves; pici, fehér boru, kunkoros hajú, török-
fekete asszonyka.
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Ami a trencskót illeti, azzal még negyvenhat oszén történt a baleset. Akkortájt tintát
is kellett vinnünk dolgozatiráshoz a gimibe. Marci atya ennek a folyad~knak központi be-
szerzésétol makacsul eltekintett. Töltotollat vagy pláne tintenkulit csak a matekdolgozatok-
hoz engedélyeztek. Nyelvtanáraink ragaszkodtak a 363-as, iUetvelOO-as jelzés(i tollhegy
(lrásjavitó) használatához.

A kigombolhatóbélésíí. világos trencskót kaposválikeresztanyámtól örököltem.
Utáltam, hisz noi volt a gombolása. A tintatartót nyilván tudat alatt hordtam az angol
alapanyagú, eredetét tekintve bizony hogy lövészárok-ruhadarab egyik jókorakü1so zse-
bében. így esett, hogy a borongós, csipos október végi napon a négyszögletes tintásüveg
meggondolta magát. Dugóját a zsebembe pökte.

Rózsika, akirol osszel, emlékezünk?, még csak azt tudtam, hogy idonként ugyanolyan
álomszuszék, mint az örökös beszerzéssel bajlódó Marci atya, mealepetésernrd' tudott segi-
teni a tintafolton. Levágta alul a kaeátot, a bélését is. Az igy nyert anyagból a folt fölé
(illetve hát mindkét oldalra) egy-egy még nagyobb zsebet varrkAz alattuk lévo dolgokat
jótékonyan leplezték. Igaz: a trencskó mindössze háromnegyedeSsé rövidült. De miután
amúgy is elesett keresztapám végképp levetett lovaglónadrágjában és vattával kitömött
negyvenhármas utász-csizmájában mászkáltam a télen, az eltérés a divattól se nem osztott,
se nem szorzott. Még nyertem is a tintafoltból kifolyólag némi tekintélyt a forditott gombo-
lás miatt heccelodo osztálytársaimelott. Abejárónéni szerint véglegtme való Rózsika ~

ha már bennevolt a munkában- átügyeskedte a gombolást is a másik oldalra. Ezzel a
manoverével - hadd kacsintsak hozzá hosszan - trencskóilag: ismét férfivá avatott.

Bajzáék egyébiránt negyvenhét májusában, a locsolkodástól számitott ötödik héten
mondtak föl a. házivarrónonek. Állitólag Öcsi érdeke kivánta. Trencskóról abban abla-
mázsban szó se volt. A felmondás után Marci atya rajtakapott famulusa jó darabig orült .

tekintélynekörvendett kamaszosztálynnkban. Úgy is, mint a természet titkainak orizoje és
elso letéteményese.

A pirossapkások
Az egyensapkás szegényemberek közül a negyvenes évek második felében a hordárok

bíivölték magukhoz legjobban a szememet.. Vassal rádlizott kétkerekíi kocsijaikkal regge-
lenként ott vonultak a szegedi Alsóvárosba vezeto utcánkban. Már messzirol piroslottak
a gesztenyefák közül. Úgynevezett francia tipusú tiszti csákót viseltek. Hatalmas rézszá-
mokkal. A számok ezer fÖlött kezdodtek, ki tudja, mino rejtélyes besorolási alapelvbol
kiindulva.

Nem csökkent számuk a koaliciós idokben sem, egészen 1949-ig. A kétkereku heve-
deres kocsikák véletlenül megmaradtak ~ háborúban. Igaz, rakományWc váltpzott: az ele-
gáns boröndök és szabályos vesszökosar~ helyett mind több lett a hosszú nYelujármíiveken
a betyárbútor. Így nevezte jóapám a min.~ zíírzavárosabbá váló pakkok"t. Egyszer élo disz-
nót is láttam négy lábtóllekötözve egy ttó~rbátyó targoncáján. A böhöm Irial1lalica siví-
tozását balhéra kész élénkséggel kísérték a lebombázott romházakkal ékes Szeófbáromság
út süvölvényei. A fölháborodott disznónak sikerült elrágnia az egyik kötelét. Lába a kerék
külloi közé került, s fékqzett. A félelmetes bajszú óriás pordár megállt. RettenHSt köpött.
Komótosan letette két támasztólábára a kocsit. Kiszabadította a halálhörgéseke. haJlató
házibestia lábszárát a forgó csapdából. Azt hittük, megint megkötözi. De o jobbat gondolt.
Irtóztató öklével fejbecsapta a zsirnakvalót. A coca többé meg se mukkant. Az akkori fil.
mek egyik rosszemberére, Juhász Józsefre emlék1fztef6 pirossapkás csikorgó jancsiszöges
bakancsában továbbcsörtetett.

Úgy hivták ot, hOgYDedó. A fordulat éve után villamoskalauzzá avaJlisált. Róla alkot-
tam azt a rigmust,ami vagy fél 'évre divatba jött a még papi gimnázium harmadik osztályá-
ban. "Lecsap Bedo s kegyed kido" - orditottuk egymásnak számtalanszor röplabdá7.ás
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közben. Az akkor divatba jött .~ szovjetektöl tanult - labdajátékot természetesen még
borfUZO!r,hármas focival játszottuk,. Ha valakit ezzel egy leütés'lwpán talált, az csakugyan
elcsöndesedett, mint ahordárkocsin a hlzott dismó.

Legjobban fölpakolva mégsem a biva!yeros Bedo urat, hanem szintén szivós, de kicsi
és göthös kollégáját láttam, nem sokkal a hordársereg nagyobb arányú Iétszámcsökkentése
elotL Azo vezetéknevét nemtlicituk. Keresztneve talán Antal1ehetett.Ám - találó - csúf-
névilént Tolnikámra módosult. Tolnikám csöndes emberke volt. A tolnikámozást úgy turte,
mintha~ltóságos Ígazgató.úrnak szólitották volna - persze .még az ántivilágban, a be-
szabadtHás elöu"Blsö látásra nagyobb bizalmat keltett, mint a többiek - akik nem vetették
meg a snapszbuzíi laposüveget vagy bádogkulacsot. Tolnikám nem bíizlött. De megbízója
az elsö fuvar után ráj~tett, hogy egyéb hátránya van: kitüntethettók volna, anagyalföldi
róna leglass6bb hord~..cimmel. Utéám kompániája- vagyis a pupákok - kezdettol
ismerte ezt a feltuno tulajdonságát. Az állomásra vonuló hordárregjmentböl mindig o ma-
radt utolsónak. Egyetleo'.oka volt erre. Az, hogy nélY~öt lépés után rendszeresen lassitott
(a kocsi a lábának ütközött), majd bal kezével megvakarta jobb bokáját, és csak úgy haladt
tovább. Miért csinálta? Rejtély. Tolnikámat utánoznj ugyan utánoztuk, de lábvakarásá-
ban akkora méltóság volt, hogy indokait firtatni. se mertük. Gyógypedagógus mamám sze-
rint kényszeresmozduJatokat vépet.t olyankor. Hogy miért pont'a jobb, bokáján, s mindig
bal k6zze1,iattao sem adott megnyugtató magyarázatot.

, Vakarózó menetelése mellé egyszer aztán produkált egy még érthetetlenebb utcai je-
lenetet anagykörúti kocsmával szemben, a .menetirány szerinti bal olda/on. Valami spó-
rolós pali összemkhatóüveges'könyvszekl'énytszáD;ttatottvele.Nem féktetve,hanem árutva
rakták a targoI1cára;s könyvekkelteli. Talán azért, hogyne kelljen külön, dupla költséggel

. sZállitania kötdeket. ., .

Tolnikám,. ha lassan is, rendesen vonta az elég jól rögzitett Lingel reodszeru fatornyocs-
kát. Egyensúlyát az elmaradhatatlan lábvakarástól se vesztette el. Mégseszámitott arra,
hogya körúton, korát megelozön jobbra tartva a keresztezodésben megjelenik a megvadult
szódásló. Bakján a kocsis, aki már nem a gyeplot, hanem a kalapja karimáját markolta;
életbiztositáscéJjából. .

. HordárunkfeIfogut 'a vimélyt. A lábvakarást követo pillanatbanbalk~V'eleltolta ma-
gától a sZÓdáskocsir(jdjá~,~melyoldalbabökésseifenyegette.A fékezéstlSlviszont a Lingel-
polcok eI6reeste1c.S bár a horkol6 káncá továbbrohant, a kötetekben rejlo szellemitermé-
kek a rézSzAmbs'hordársapkátlevervejutottak a kövezetre. Tolnikám - az üvegcserepek
és a könyVkupac k<Szepette- nem eseftössze. Sokkot azonban:'kapbatott, világosított föl
késobb a mamám. Ahelyett ugyanis, hogy leroskadt volna az ütközés után a rommezon
a jáidaszétre.~nyak4ban 'a hevederrel':':':",állwtrlaradt. Jobb kezévelföltette a piros sapkát,
a ballal a job!) bókltjtt v8kargatta. Mikor.a siiiUlttatóidegesens. kokivette nyakából a he-
vedert' és I új61ag p~olásra biztatUj.;rlf~se:rántOtt: Közömbö~' idtépetfa rudak közül.
otthagyva ácókJn6kot, befo'tdultánagykörút téJtajárdájáI1az án&másirányába. .

KocsIJa iiéIkül'ls ~ok61t tempÓjában baIctltott. Négy-öt l6~s'után vakart, aztán
16pést''váltott;"hogyjárásritIriusa helYreálljon.' , ., ""i.

Nem láttuk: tc5J:'bésoha. kid~t6 Bedovel ellentétben kalauz ~ lett' belole, a ~késen
döcögo vi11amoson; NehEz is létt,'volna jegyet lyuIcasztania,pénzt~ézelnie és induliist jelez-
nie/ha j6~~bkását meg akarta wJna orizni végig az útvonalon. .,,"

. ". ,;. '. .'. . . . '. '.

.'.

,.

Ellenállhatatlan leszek
. ,

Z akat61ással dúsitott kivonulást: ö1égszerrendezett a szegedi .Diákszövetség ;.a. negyve-
nes évek v6le ,felé. FontOl újság voltmÓli hogy meglett a ,testvérosztályunk; a szomsz4d,utcai
leán)lkeresle delmi 'MYendék eiboL
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Expressz rövidtávfutónk, a szájhabzásra hajlamos Viktor ekkor vált ki átmenetileg a
mi roppant furcsa latinórai aIibi-rendszerünkbol. Mióta személyesen megismerkedhetett a
testvérötödikünkbe járó kreol Pannival, elkezdett ügyelni férfiúi méltóságára. Többé nem
volt hajlandó parancsra begörcsölni nekünk.

Pedig azelott, ha szándékosan rájött az úgynevezett hoppáré, hatásos kifogást,képezett
a vérengzo Telpes tanár úr szeszélyes dramaturgiájú memorite/-számonkérései közben. Se-
gítségadás ürügyén ilyenkor akár három szekundavárományost ki Iehetett meneklteni a
daciszagtól füstölgo feleltetésbol. Azokat, kik a legreménytelenebbüI szorongtak padjaikban.

A mentés úgy zajlott, hogy Viktorurík - míg javában hullottak az elégtelenek - egy-
szercsakátdolt az ölembe a sorközön, s belekezdettszokott borzasztóságába: mImeltea ro-
hamát. KengyeIfutó-vékonylába csakhamar kígyóként tekeredett össze.A szemefölforduIt.
Emiatt - Telpestanár úr Hannibál-kifejezésével- sürg6senanteportaskellett szállitanunk.
Kivihettük az ajtók elé gyógykezelni,a folyosói vlzcsaphoz.

A karthagói hadvezérre vonatkozó antik helyhatározást persze mindörökre megje-
gyeztük. Természetesenabban a viccesenferde jelentésében, hogy "Hannibál azelott por-
tás." Tanultunk tanár úrtól egy másik csikorgó szóviccetmég. Úgy hangzott, hogy homines
pisces. Álmagyarítva: az einoorekhalnak.

Mi azonban, Viktor Ábrisimeg Panni fenyegeto egymásra találása idoszakában -
súlyosbitva bukásra állók tömegével - nem voltunk képesek átérezni ezt a pihent agyú
nyelvi tréfáját. Humora különben késobb sajnos kevesebbnek bizonyult az igazságtartaI-
mánál. A sors szeszélyébol ugyanis a kiszámlthatatlan Telpes lett elso holt tanáronk is. Az-
elott, mielott beléptünk abba az életbe, amibe kilépni gondtalanul szoktak iskoláikból a
diákok.

Addig viszont csinálni kellett valamit a köz érdekében, hogya bajnok Viktort régi for-
májához visszatérltsük. Én akkor közösségi szellemü padtárs hIrében állottam. Ezt az is
bizonyította, hogya Panni-szerelem bekövetkezte elott én irányltottam a segélynyújtás
menetét. Mihelyst gyorsfutónk adott jelemre a térdemre hanyatlott, én körülpillantottam
az osztályban. Fölmértem: kik lehetnek aznap, akik egyáltalán nem készültek. Cviklit
kihagytam. Oróla Telpes tanár úr publikusan lemondott. Ám a többi nyolc-tiz segélyt kéro
szemu fráter közül már a pillanatra hagyatkozva kényszerültem kiválasztani a legveszélyez-
tetettebbeket. Villámsebes döntésem után fölnyújtottam jobb kezemet. Tanár úr elrendelte
a bajnok exportá/ását. Én meg név szerint (!) kijelöltem az auxi/iát, azaz a segélynyújtó
hármast, amely kicipelte. Magamat soha nem választottam; szerencsére érdekelt a tárgy, a
bezúgás nem fenyegetett.

Bajnokunk szerelme. Panni iránt károsan keresztezte csalafinta önsegélyegyletünket.
Osztálytársunk adni kezdett öltözködésére. Szüleivel hosszú nadrágú típusöltönyt vétetett.
Reggel cipot pucolt, s ott silbakolt a keri sarkán, hogy köszönthesse Panniját. Nemegyszer
- horribile dictu - hazakísérte!Jóllehet,o a francos Felsovárosban, a bársonyarcú lányka
ellenben - mint kitunt - mifelénk, az alsóvárosi templomtér mellett lakott.

Udvarlási körülményei közt Viktor nem tehette meg, hogy hetente menetrendszeriien
és kölykösen rohamot kapjon. Tartott ,utól. hogy Panni - a testvérosztálybeIi összplety-
kákból - megtudja ritka betegsége furcsa alkalmazását, s kineveti miatta, de - hogy ismét
latinos kifejezést használjak - minimo ka/ku/o kiábrándul.

Máig se tudom, hogya bajnokot miféle ~avalya törte tulajdonképp. Sportolni simán
engedte az iskolaorvos. Tornaórán se jött rá a baja sohasem. Külö~ösebben rossz tanuló se
volt, talán csak nagyon izgulós meg nagyon szerepelni vágyó. Ettol a kibékíthetetlen ellen-
téttol rándulhatott néha össze, akaratlanul, amit aztán mi - valljuk be: kissé kegyetlen
manipu/ációva/ - célszerfien ki-kihasználtunk.

Megszakltatlanul folytathattuk volna a közügyet, egészen tanár úr szomorúan hirtelen
távozásáig, ha be nem vág Ábrisnak ez a ínagánügye; a Paonival. Kora tavasztól meg voltunk
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vel~ love. A szaporodó kivonulásokon lánytestvérosztályunk noiesedo tagjaival mind
tanácstalanabbul zakatolgattunk.

A teendo egyértelmuen adva volt: le kell szakitani Panniról a bajnokot. Ettol majd
helyreáll a hamis világrend - a latinórán. Megint a véletlenhozta, hogy ismét én muköd-
hettem közre az áhított retrogradáció, vagyis visszalépés érdekében. A május elsejei fölvonu-
láson egymás mellett menetelt a két testvér-középiskola. Kiszúrtam egy dundi szoke lányt.
Méghozzá a hetedikbo1! Biztos azért tunt föl, mert nekem akkor még ösztönös izlésem,
neki meg roppant gömbölyded formakultúrája volt. Kiderült: félnovére a kecses Panninak;
aztán satöbbi. Summa summárum: a virsli. és sörszagú új ligetben édes kettosünk oszolj
után hamarosan majdhogynem felnott anda1gássá fajult. Csupán az zavart mind többször,
hogy a karcsú fekete Panni, oldalán a tipusruhás Viktorral, örökké noies novérkéje sarká-
ban tekergett, és undokul belém kötött.

Az incidens mégis csak a templomtéri utcabálon keletkezett. A zsendülo fu illatától
gozös alkonyon a villogó fogú Panni a második fomál otthagyta bajnokát. Fejecskéjét a
mellemre bújtatta. Én nem állhattam ellene rohamának, amitol mélyérzésií osztálytársam
belole tartósan kiábrándult.

Három nap szálltán megint hajlandónak mutatkozott rohamcirk:uszt rendezni az
osztálynak. Igaz: eleinre jóizIésbol nem az én ölembe hanyatlott. Csak akkor állt köztünk
helyre a pax, mikor - férfi a férfival- megbeszéltük:hüly~ a nok, visszahúzzu.ka rövid.
nadrágot. ;

Május közepétol újfent én irányítottam az auxiliákat, hogy némely rászorul6t'a máso-
dik - már osztályismétlést jelento - elhasa1ástól megmentsünk.

Arról azért mégse szóltam Viktor Ábrisnak, hogy mi folyik továbbra ís a két féltékeny
lány meg köztem az alsóváros tájain. Nehogy még egyszer meggondolja magát a más for-
dulatokkal is majdnem egybeeso évzáró elott.

SZALAY LAJOS GRAFIKÁJA
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KUKORELL Y ENDRE

Minden játszótéren akad olyan
(1)
Ahogy visszaveri a beton, remeg a levego, egy csoport félmeztelen fiúcska,
fekete meg sötétkék gatyás, lesült és kiizzadt kölykök a késo délutáni,
valamelyest már enyhülo forróságban, játékra készülodnek, nem készülni
föl, én nem hagyom abba, nem készülök semmire, minden játszótéren
akad olyan, valami kicsi és ügyetlen, idétlen, kövérkés gyerek, minden
játszótéren a leghülyébb, nem megváhoztatni semmit, én hagytam úgy,
amiért ot cserében nem verték szét, akad olyan mindig, Okit nem válasz-
tanak meg, nem kerül sorra, egyik csapatnak se kell, s ahogy ott áll és
kéri a többieket, amit nagyon is nen1I~Qt abbabaJYDi, hiába, elzavarják,
elküldik az anyjába, te hurka, tiinés, hogy talán el is sirná magát, de ami-
kor az egyik, közülünk valaki, majd odamegy hozzá, egészen közel, és az
arcába nevet, egy másik pedig a háta mögé lopót/zva fenékbe rúgja, nem
túl erosen, mégis kiméletlenü/, hát nem sír mégsem, nem sir tehát, nem
sirni, csak nem nézni oda. én nem változtat~1 meg, Q többiek elfordul-
nak, közömbösen, vagy azért csak, hogy ne lássák, kényelembol, nem
néz oda, mert fél, mert félnek, mert ok még szeretnének élni, oket nem
lehet igy megzavarni, ne zavarják meg oket, élni eros, nem meghalni eros,
akkor az a dagadt kisfiú lassan megfordul, megfordult,és valami meg-
csillant a kezében, az pedig, aki az. imént belerúgott, most iszonyatos
sikoltással ugrik hátrafelé, nekizuhan a pálya szélét övezo dróthálónak,
most tehát mindenki arra néz, arra nézünk, és látjuk, ahogy a fiúcska
kezében fölszikrázik a napon, és gyémántosan villog és ragyog egy hosszú,
hosszú, kékes-fehér-üvegszin jégdarab.

(2)

Egy kalauztól várni valamit, kalauzok, már kimentek a divatból, volt
szabad jó idoben, már két megállás között, érdeklodni, akkor egyes, az
életünkre vonatkozó kérdések fölmerülnek, ki tudjuk birni, mindenki,
türelmesen, nemigen vonatkozik az életünkre semmi, úgyis o egyszerre
mindennel foglalkozik, hát sorra kerül, ha vár, az, aki vár, mégsem fog-
Ialkozhat egyszerre mindennel o sem.
Valamikor megjelent tényleg a figyelmeztetés a jármuvek oldalán, Kalauz
Nélküli, tehát jól elore, és még idejében figyelmeztették az utasokat, ám
senki se csinált semmit, nem próbáltunk tiltakozni, ha jól emlékszem.

(3)

Az Úr elovette valahonnan az o Kertjét. Ebben a Kertben akkor nem volt
semmi, egyéb semmi, csak vonalkák és pontok, igy: ///. . . . .//////. .///
. . . . . .//////. .. Elokereste valahonnan ezt a Kertet. 6 szerette volna,
ha ez igy marad, mert igy képzelte el, mert még elfért az a Kert, és nyug-
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ton megvolt. Még nem vette észre, mert nem haszn6/ta lefo. Az Úr ÍK){:
gondolta el a Kertet. Ám egyszer történt, ta/án, lehet véletlenül, ta/án
játék volt Qupán, hogy olyan erovel támaszkodott rá a tenyerével meg a
könyökével az o ~;ftjére, me;billent az Or. f~.i4Jenyerével ahogy meg-
támasztotta magát, ettol a támaszkodást61 az egész beindult, pontok és
vonalacskák, vadu/, vademberek. vadáilatok, szelídek, mérgesek, szelid,
vad növényzet, gondoskodás és jóakarat, és akkor nem lért már el az o
K.ertje lJ elotte.

TATÁRSÁNDOR .1
.'

Amíg megghatom \

. . .

Nem tudon, miért, tal4nmert
to/em isfügg.. De tÖinbszer'Uenosz; délután
Hát su'lfJle/enü/ pont~' részletek -

demegtévesitobb nálu~ álruhám

A fiínek . milskülönbeh vimnak hatlgjai

Éz persze nem~dhet meg egy várost
minek ,már kertjeit se tudhatom.

. ...S az álruha 1Jédelmü/elég-evajon?
lehet agóniájátniajd nem-hallani?

.'

Akik ma élnek mímelik
hogy nem tudják: egy darab ólom

ledol~ házfatinár so"is;, .
alatto1n9sb'rontás is fog .

. aföld/akókon
, ' . ,

Akik közt élek mind e/pusztíthatók

. Kik bennem élnek nemjutnakszavamhoz
Némltand1n, rlkatnám oket bármivel

Ha hoz az idofeledést,
akkor sem általam hoz
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A(lfa)
Én

most sem akarok magamtól szabadulni.
Ám mégis akarom, hogyelfogadj.

Ta1.í2n
úgy kéne ezt, hogy kicsikarj magamtol.
(De mireltt a szorgosagy!) ".

Berendezkedtem, látod, nélküled,.
de mindtg kivántam, hogy érkezz.
A puszta lehetoség (!), az,' hogy nincs' helyed
bennem, rettent és percrol percre mérgez.

Valaki- olyan hirtelen jött - arccal
egymásfelé fordított. De
meg tudunk"'~l1l(l1'adni a másik' arcban. . .

(A szégyen níég tán/oánifog...?!)

,Az elérhetetlent markolássza!'
- Két lépéssel a giccs elott...
Találkoznunk kell, félúton vagy bárhol.
Elveszítesz, ha nincs erod.

Vihar tim éppen odakinn.
Nincs tilakjuk a fáknak.
Másképp a szél is puszt'áfikció, miként
- amig csak el nem nyelnek - künn az árnyak.

Fausti csönd van idebenn.

' De ezt is alig akaródzik irnom...
Nem ismerni reád (hiszen

már bennejársz)
- lépteid; osgyanak,ósodat kelJ kibirnom.

.' ',' , .

.

Ürügy vagy, kedtfésém, a végtelenre.
Téged tudásod bátortalanit.
S új-e,ha

azt mondom, ei tudás mindig tévedés?
Én nem tudom, hogy mit hordozok benned,
sem azt, hogy téged itt benn

.mi és milyenné. alakít.
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FEHÉRISTVÁN

Talajlakók

taposott utak alatt szü/ettek és dübörgésbe faku/tak hamar az ártatlan
lények giliszták 'V4kfehér mazsolái a földnek terméketlen magvai a fel-
tört újrakövezett'/étnek e zúzalékrágó nemzedék álma lobog fenn napfény
mentokocsivijjogils koppanó ciposarok csákánycsattanás bábok még de
hullanak a pólyából ha pöccint fölöttük a félelem ujja leriadnak mélyülo
tudatukra mely nem elvont csak test csupa ráncleébrednek a dermedtkék
agyagig hol életjel a vonaglás és kagylóhéjrepeszek metszik a húst és a
vér nem vér csak. halványrót derengése a pokolnak mely átüt mindenen

Szeged, 1991.november 15.

Szomszédok
Varjakat lebbent jél az avarido. Kalapócspattogás, ü/lozendülés: szikrák zsonganak a

tanyaközökben. Fényes a visszhang tükre. Minden a helyén, töroényszegelte talapzaton.
Orök-távol ringnak körben a kunhalmok, elérhetetlenül, se körök befelé gyuruznek. Kutyák
csaholnak, zárt ajtókra. Nincs madár, mely udVlUTóludvar#'aszállna: bokrok suru kopaszán
csüngnek a verebek.

Húnyt szikrák korompelyhe szitál. A neszek érintésétol magukra riadnak a szobában.
Mintha félelem volna: törik hamar a pillanatot. Szó nélkül felkelnek és kimennek, fürkészni a
lezuhant csend magvát. Látják a szomszédot OOo4t, sÚTusödo ködben. 6 is az ajtó körül mo-
toszkál. Jelen vannak, egymás szemzugáiH;ln.

Jó így már. Biccentenek, de a tétova köszönés páracseppje lábuk elé koppan. Az avar
nemezét sulykolja csupán e permetkopogás. Mintha szintelen, hideg vére hullna az alkonynak.

Szeged, 1991.november 16.

Szemtol szembe
APÁMNAK

A fájdalom tuvillanásnyi. Érfalróllepattant mészszilánk. Vakjéhér csalétek a lassú sod-
rásban. Cuppanó lnnyel szopják éleit ai éledlJemlékek: kísértetcsecsemlJk tolják horpadt ajku-
kat e résnyi fény felé. Tova/lJködve szakadnak le és tapadnak újra. Néma, iszamos harc. Tüle-
kedés a vér fojtott zörejében.

Ám a pillanat koppanó gyöngye - a lélegzetnyi dermed és - legördüla pengeélen.Szuk
partok közt roppan héja. Szemedben pattant csak el az ér. Isten borostás arca mered e tükörbe.
Osszerezzen; föleszmél.

Szeged, 1991.december S.
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Találós kérdés
Hafeldobod,fehér; ha leesik, sárga.Mi az...? Defent - vagy márútbanfelfelé ~ fehé-

redik-e ki? És sárgul-e már hulltában, vagy csak mikor földet ér...? És miért nem kapod el,
ha már feldobtad...? Miért dobtad fel egyáltalán? Nem volt rá szükséged? Feleslegessé vált?
Ástad volna el, vagy hagytad volna ott, ahol addig is volt: mozdulatlanul a napsütésben, egy-
magában, érintetlenÜl. Visszahull úgyis hozzád. Dobtad volna az égig legalább, az angyalok
közé. Elkapnák, ha kell nekik, s ha nem, hát majd visszaejtik vagy rá sem néznek, hiszen fenn
a fehér nem feltuno. Felbukkanó hasonlóság csak, mely észrevétlen marad a ragyogásban, ha
egy pillanatra megáll röptének, ívének legmagasabb pontján. Átbucskáz ott önnön közepén,
átfordul léte tengelyén, készül a színeváltozásra; A visszazuhanásra. Lenéz rád: látja égre
emelt arcodat, arcodon a fénytol ránduló kusza ráncokat, tenyered árnyékát a szemeden, s
tudja már, hogy kezed nem fogod nyújtani, hogy felfogd ot estében. Tömör döntése - a zuhanás
- tudatos tehát, s toled, ki feldobtad ot, független. Szemed káprázik a fénytol: csak a zúgását
hallod, a süvítést. Riadtan hátrálsz: lábad elott robban a héj és kizár minden további változást.
Hagytad volna ott, ahol találtad... Mire mentél vele...? Tudod, hogy "fenn fehér"...? És "ha
leesik, sárga"...? Kérdésedre nem kaptál választ. Lüktetése még csak most eleven... Nem
menekülhetsz elole. Ha futni készülsz, add fel: elcsúszol úgyis a szétloccsant masszában.
Fuldokolsz a sárgájában.

De nézzük csak... Mi is az valójában...?

Szeged, 1992.január 16.

Okkal
mondták hogy huba néni boszorkány kertje zöld homályát májusban

világította csak át a nyíló kerekrepkény drágakövek tükreként világolt a
gyom között súlyosan hajoltak át az orgonafák a deszkakerítésen ha esett
az eso virágukat ildikónak törtem tizenöt voltam o tizenketto a konyhába
hívott félszegen besároztmn a /inóleumot nem baj mondta majd felmossa
üldögéltünk csendben ötszirmú kelyheket kerestünk buvölten a csokorban
egyet talált ingébe dugta és kívánt valamit nem sejtettük hogy huba a kert-
jében guggol meztelenül és átkozódik másnap este már nem jött Ie a lány
a kertek alá szúnyogokat füstöini a sajgó urt átszotte az orgonafák lombja
a rontott éjben kutyák vonítottak huba a kertjében nevetett huba te szar
kiáltottam repkény gyökere roppant bent megvadult s dobált a sötétbol
tépett tövekkel hullott rám a gyökér és a föld huba te szar sikoltottam ke-
ritésébe rúgtam beszakadt a deszka elcsúsztam a nyákos téglán som/ott
a föld omlott ágyamban is sírva aludtam el és kábultan a mutét után el-
aludt ildikó a kórházban melegedni járnak most hozzá szemébol merítenek
a szomjas csillagok állt még huba néni háza októberben mikor egy éjsza-
kára hazamentem a repkény az egész kertet benotte már bodzabokor bújt
elo a málló fal tövébol kérgének szemölcsei békésen bizseregtek tenye-
remben másnap a határon elvették útlevelemet nem tudtam mit kezdjek
nélküle leszálljak-e otthon maradjak-e indult már a vonat mikor vissza-

. adta a rendor gondolta szúrósan néz de csak hunyorgott a sziromkék fény-
ben amely mögöttem lobogott lehajtottam mégis a fejem orromban a rep-
kény kesernyés illatával

Szeged, 1992.január 26.
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Hogy mik vannak..!
1. hát nem különös

\

hogy ez a tátott szájú handi fogta meg hiszen egybefolyt a taknya-
ny/úa meg csak gügyögött és vigyorgott és hogy éppen o nahát mit
szól ehhez az orrát piszkálta mindig nem nott be a feje lágya gyerek
maradt emlékszem tizéves Iehetett mikor megsajnáltuk a nyomorul-
tat és átkértük egy hétre hozzánk szombaton disznótor volt bezab/út
csak nyögött és röhögött kínjában kétszer is befosott mire a tanyá-
jukra értünk vele ';s látja katókám nem azért mondom de hogy épp
ez a szaros kölök fogja meg az isten lábát és csak /ógjon rajta sikol-
tozva kékül o ajakkal

2. egyébként

. a szomszéd nak lánya született o meg leitta magát bánatában a sárga-
földig alig talált haza ord/tozott hogy hol a háza kidolt a kerítés
nem ismerte meg megfordítottátok a házamat kiabálta letörtétek a
sarkait pedig amúgy is elég baj volt náluk az ágyak alatt izzottak
és elhamvadtak a pormacskák mindenfelé poregerek cincogtak
még jó hogy lett ez a gyerek mondta az anyósa a küszöbrol mig oli::
ebédeltek jó hogy lett i//ik a zugba jó lesz a hamuba és rájuk
csukta az ajtót majd meglátjuk mamóka mondta a. szomszéd és
nyelte a kenyeret

Szeged, 1992. január 26.

Angyali üdvözlet
A közlemény rövid: nem tér ki a részletekre. A közlo személye is elhanyago/ható. Tuda-

tában a közlendok fontosságának, nem tükrözi a fényt. Bort képez a fénybó/, húst, csontot,
testüregeket. Halvány díszletet épít a fénybó/: önmagát. Kezében a tekercs is a díszlet része;
a közlendo nem része semminek, ami jelen van a közlés pillanatában. Mintha nem is abból a
szájból hallanám. Mellette, a levegoben fogan a tartalom. A semmibQI vérzik át. A közlo -
hangját e Jelfolyamhoz kötve - értelmet kolcsönöz csupán a rejtjeles üzenetnek.

Befejezi. EJha/lgat. Átlebeg az utolsó szó a tudaton. Bezárul mögötte az értelem. Ébredek
a súlytalan álomból. Nyoma se nincs már a megjelent testnek: szabadon folytatja .útját minden
megtorpant sugár. A tárgyakhoz visszatérnek az árnyak. Rendezodik a tér, s benne a bútorok
egymás mellett cinkosan állnak: élük, erezetükidegen.

Szeged, 1992. február 6.
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BEn GYÖRGY

Üzent a nemzet"
'r

NAPLÓTÖREDÉK,

1988. február 19.

Elakadt a hangom olvasás. közben, le kellett tennem az újságot. , ,

Úgy jártam, 'mint Kacsó Sándor,' akivel vagy tíz évvel ezelott interjút szerettem' volna
készíteni a Magyar Televiziqnak. Megjött a stáb a G~tin utcába, reflektorok, kam~ia: hang-
mérnök, mindenki á helyén. Sándor bácsi leült az íróasztalához, kényelembe helyezte ma"
gát. Bevezetoül a Brassói Lapokról kérdeztem, küzdelmeirol a lap foszerkesztojeképt, s-még
inkább Erdély vezeto mágyat pubHcistájaként a haimincasévekben a nemzeti' megmara-
dásért, az anyanyelvért, iskoláinkért, a bukaresti hatalom fortélfös elnyomatása, a "n~elv-
gyilkolás" - az lS akkori 'hasonlata - ellen. Meg a banksziridikátussal, köztük mágyar
bankárokkal vivott csatáitól faggattam a székely kisembere'k'vagyonkájának megmentéSMrt.
Mindeme élményeit láthatóan szivesen és szociológusi tárgyilagosságglll i~éztefel.})J,ini-

kor k~r~éseim rendjé? a második bécsi döntés utáni idok .~öyetkezt,ek,!<acsó S,~dor.pagy-
enyedI élete, az Erdelyi, Gazda szerkesztése, a magyarsag végzetes, kIszolgáltat~ttsaga ,az
Antonescu-rendszerben,.ÖssJrezzent,sokáighallgatott.Nagyonfhélysebeketérinidtém.
Akadozva kezdett bele ti vála~~6á. A hangmérnök intett. hogy tagöltab~an, összefiiggob't5en
tessék beszélni, igynemttidya"rögziteni. Nár nem is volt, amit rögzltsen. Kacsó Sándor
hangja elcsuklott, könnyei eltredtek. Restenkedve törölte a szemét:' '

- Nemmegy,fiam,majdmáskor... . ' '. "; ,

Agyérgörcse volt, azóta... Magyaráztam a stábnak, amelyik olyan'buvös maradt, mint
a felvevogép. Nem értették,hogy mi szakitotta meg ai írói vallomást. J{acsó SAndor a teljes
nemzeti árvaságot élte át új*a, ami Nagyenyeden a mag~ságot körülvette. fojtogatta. Het-
ven kilométernyire a bécsi határt 61,úgy tunt, örök idokre szamt1zve a nemzetbol.

Pedig akkor, a neg~enes évek' elején az Erdélyi Gazda szerkesztoje látszatra kemény
tartással üzente olvasóinak:

"Ne félj! Ne félj az élettol, a J:Af;gp~óbáltatásoktól, amelyek reád várhatnak. Aki fél.
már el is veszítettea maga csatáját, s ha egy,nép tagjai közül sokan félnek, az a' n~p elsod-
ródik..."

Egyéni árvaság is fájdalmas, de a család megmaradt tagjai vigasztalást nyújthatnak'
Nemzeti árvaság kibírhatatlan, mert aki oldhatná a szorongást, annak a torkát éppen úgy
összeszorítja a félelem és elkeseredés. Kisebbségi sorsunkon tunodve sokszor gondolok
a lengyelekre. Háromfelé tépve élt ez a nemzet, idegen nyelvek fogságába került a l<mgyelek
anyanyelve, s ha úgy adódott, más-más katonai wWormisban egymás ellen vezényelhették
az orosz, a német vagy osztr.U<;fohatalom alá hajtott lengyel fiatalokat. A s~szaggatott
lengyel nemzet részei között mégsem szakadtak meg a hajszálgyökerek. Közös ,reménys.Qg
tartotta össze oket. ' "

Miért volt az; hogy Trianon után sem roppant össze a lengyeleknél is jobban széttépett
magyar nemzet? Éltetett a remény mindenkit, hogy véget kell érnie egyszer a ~próbálta-
tásnak. A második bécsi döntés után ez a titkos bizakodá!t1szakadt meg. a dél-erdélyi ma-
gyarokban. Kacsó Sándorékban. Családom egy része délen maradt, a barcasági csángók
földjén, Zajzonban. Csak a bécsi határ vonalán, a Feketeügykökösi.hídján, annak a köze-
pén találkozhattunk, nagy idoközökben. Tanitóno nagynéném olyankor mind azt sírta,
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hogy elsorvad a dél-erdélyi magyarság, lélekben hal meg, mert az anyaorsdg lemondott
róla. "A ti magyar életeteknek az ára a mi halálunk lesz, Gyurika lelkem," Rögeszmésen
ismételgette a maga sejtését: a bécsi döntés feltétele az volt, hogya megvont új határ végleges
Erdély közepén. Sorsára mmÍlQt az,~ Jcigetjbségbe'szakadt. Így értelmezte Észak-Erdély
visszacsatolását egy dél-erdélyi magyar tanítóno. Gyakran hallhat ott a kölcsönösségi poli-
tikáról, az áIlamrezonról, a kiegyezésrol vag~ éppen diplomáciai csatározásokról, de szívé-
ben egyetlen érzés élt, az, hogy a.nemzet lemondott róluk, négyszázezer dél-erdélyi ma-
gyarról.

- Etuska néni, most mi jött el, az egészerdélyi magyarság halála? - kérdeztem meg
tole 1944 oszén, mikor a Székelyföldön garázdálkodó, g~,,-ló Maniu-gárda elol, egy fuva-
ros szekerébe rejtozködve a viszonylag biztonságosabb, a háborútól nem annyira felbolyga-
tott Zajzonba menekültem. '~'

Különös módon most bizakodóbb volt, mint utoljára a 'kökösi hídon, akkor két ország
közé hullottan: . , , ' . ,

- Kétmilliónyiari vagyunk egy~tt megint, Gyuriká lelkem. Akár egy ország lakossága
is kitelne'belolünk. A nemzetnek már legalább annyira szüksége van reánk, mint fOl;ditva.

Csakugyan, lemondhat-e egy nemzet minden öiödik fiáról, ,ö~gyilko~r~vület vagy lélek-
te~ cinizmus nélkül? Ez a bizakodás vigasztalta 1945 után az erdélyi magyarságot. állta
útjá! annak, hogy ne szaladjon neki együttesen a nagyvilágnak - huszonhat esztendo ki-
sebbségi rettenetevel a szívében. Etuska néném szer~ny falusi tanítóno volt csak, de ugyanezt
mondták akkor írók. politikusok, a Magyar Népi SZövetség szavahiheto vezetoi is. A mögé-

jük,húzódó ügynöki ~Q is -'Iuijk hlmgon ugyan - mi~tl,1,l!-pelyeselte vohui a nemzet egy-
ségének gondolatát. s egyelore megelégedett él?!erdélYI ~~yarság belso összefogásának
szétroncsolásával. ~yai László Budapesten. ,1~5, augusZt~~im_a, Magyp.rok Világszö-

vetségében a nemzet egységérol szónokolt, de ~~~,haza,a kol~]iS,;Vári.népbiróság ügyészeként
minden falusi magyar jegyzot felakasztatott volna, Míg roÍnán.hi\borús bunöst össze-
sen négyet ítéltek halálra, és még a 25 ezer odesszai szovjet polgárt egyetlen nap alatt lemé-
szároló tábomoko((.Ilak is ~lid büntetést szán.tak" maga Groza miniszterelnök és kommu-
Dista igazságiigyminisztere, Luérepu Patr8~~ jáJ:ta ki rie~ a kegyelmet' a királynál,
addig az erdélyi magyar ..háborús btínösök" listája újságol~al~at tett ki.

Erdélyi magyar vezetok - bízva a nemzet józanságában és felelosségérzetében -:- nem
Budapesttol féltették a nemzet egységét, hanem Bukarest fondorlatait61 vagy nyílt tiltásától.
Petru Groza ugyan a távoli jövore vámuniót igérgetett Románia és Magyarország között,
meg légiesitett határokat, szabad átjárást, és mondta siirun ezt az igét egészen a békekötésig.
amikor is hirtelen benne szakadtak az efféle jövendölések. de a nagy ámítás hónapjaiban is
kíméletlenül lelotték azt, aki engedély nélkül megpróbálta átlépni a magyar-román határt.
Az útlevél pedig elérhetetlen volt egyszeru halandónak...

Kacsó Sándor jaj dult fel elsonek, szintt! könyörögve: ne vágják le a testrol a kart, a
magyar nemzet egészérol az erdélyi magyarságet, mert a lemetszett, halott testrész alkalmat-
lanná válik arra, hogy megszorítsa a ramánságbaráti jobbját. Félszeg, kisebbségi érvelés
volt ez igy, nem a nemzet természetes joga a maga lelki egységéhez, de mégis tiltakozásnak
számított és bátorság kellett hozzá. Kurkó Gyárfás határoZOttabb: "Nemzetiség vagyunk,
de tartozunk egy testhez, amelyet sohasem tagadtunk és nem tagadhatunk meg," (Népi
Egység, 1945. december 29.)

Két esztendeje, hogy letiltottak a pályáról, a Népi Egység évfolyamait búvárlom,
könnyen fetidézbetem az immár ismeretlenségbe borult sorsváltást. az 1945 körüli éveket
Erdélyben. A brassói napilap-egynémely hiradásameghökkent, s mint yjUámfény világitja
meg vissza az idobe sorsunkat. 1945 novemberében Kurkó Gyárfás, a Magyar Népi Szö-
vetség országos elnöke meghfvástkapott Budapestre, Vendéglátója a Magyar Kommunista
Párt volt. Rákosiék azonban nem azért kérettéka magyar fovárosba - miként ez termé-
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szeteslett volna -, hogy az erdélyi magyarság sorsáról tole, Ja j0gvédoharcok következetes
vezetojétol tájékoz6djanak a nemzetiségi kérdés állásáról Erdélyt!en, hanem Kurkót a kom-
munista párt választási gylmsén léptették fel a Sportcsamokban. Az anyaország legnagyobb
lehetoségekkelrendelkezo pártja ~ hiszen Moszkva útján Rákosiék befolyásOlhattákvolna
az erdélyi eseményeket - nem segítséget kívánt nyújtani, hanem segitségetkért a Magyar
Népi Szövetségtol: nyugtassa meg a magyar közvéleményt a román kommunisták tisztes
szándékairól, Groza ígéreteinek komolyságáról, mivel ez szavazatokat szerezhet a: Mé\tyar
Kommunista Pártnak. Rákosiék ismerték a közvélemény altlrori felfogását a nemzetégy-
ségérol. A választási gyulésen beszédet mondott Rákosi Mátyás, majd Rajk László zártá le
a szónokok sorát. Ki ne tudta volna róla Erdélyben, hogy székelyföldi származású, egyik
idosebb kollégám, Szász István közös diákszálláson élt vele Franciaorsmgban, megírta
róla 1945 után, hogy francia földön is huséget mutatott a-mkelység iránt. Várható lett volna
tole, hogy hangsúlyozza, vagy legalábbis, megemlíti a magyar kommunisták felelosségét az
ismét elszakitott erdélyi magyarság sorsáért. Ehelyett azonban Rajk biztosította "a-román
demokrata eroket", vagyis a bukaresti kommunistákat, akik minden rést kihasználtaka
magyar jogok csorbitására, hogy "hiába mesterkedik a magyarországi reakció;' soha többé
nem kell majd a határaikat megerosíteni'"' (Népi Egység, 1945. november 8.) Tette pedig ezt
a kijelentést a magyar népi demokrácia, az egész nemzet nevében.

Eloször a történelemben!

Rajk Lászlót küldi el pártja a Román Munkáspárt alakuló kongresszusára Bukarestbe,
1948 február végén. Közép-Kelet-Európában elsok között alwmán Kommunista 'Pátt
nyelte el a szociáldemokrata "testvérpát'tot". Rajk a Magyar Kommunista Párt és saját
jövendo hóhéra, Rákosi Mátyás fotitkár nevében mondott köszöntot. Megint alkalom
kinálkozott volna arra, hogy biztató üzenetet küldjön az erdélyi magyarságnak. Ezt mon-
dotta: "A szomszédos országok területén élo magyar nemzetiségu lakosság már nem azt a
szerepet tölti be, hogy a Balkán és a Duna-völgye úgynevezett puskaporos hordójánál a
kanócot tartsa vagy gyújtogassa, hanem építoje a közös ügynek, harcosa a demokratikus
népek nagy, közös békefrontjának az imperialisták frontjával szemben." (Népi Egység,
1948. február 26.)

Erdély szülötte, a nemzet' nevében szóló kommunista Rajk László a kisebbségi ma-
gyarság akkor már három évtizede folyó küzdelmét puszta létéért,; anyanyelvéért, intézmé-
nyeiért, iskoláiért gonosz"szándékú "háborús gyújtogatásnak" minositette. Ennyi volt az
üzenete számunkra. A brassói lakatosmester, Kurkó Gyárfás - maga is hithfi kommunis-
ta - bölcsebben és lelkiismeretesebben itélte meg a kisebbségi létküzdelmet, mint a francia
egyetemet járt, nagy intelligenciájú tanár! Pedig Rajkot a "nemzeti kommunisták" csoport'-
jába szokás soromi, legalábbis utólagosan. Bizonyára azért; mert az "intemacionalista"
Rákosi küldte a halálba. Vagy Rajk László nem a saját hangján szólott 1948 februárjában
Bukarestben? A félelem beszélt belole, nem az oszinteség? Különös, de az "intemaciomtlista"
Rákosi Mátyás soha nem ütött meg ilyen sérto hangot a Kárpát-medence magyar kisebb-
ségeirol. .'

Bárha kommunista vezetéssel, mégiscsak a nemzet tépte el az egység szálait. Ezzel
megszakadt Erdélyezeresztendos magyar történelme is. Az erdélyi magyarság törvényesitett
árvaságra kárhoztatott, rábizatott Grozára, még inkább a tényleges hatalmat gyakorló
Gheorghiu-Dej kegyeire. Az egész kommunista mozgalom a kisebbségi kérdést az egyes or-
szágok "belügyévé" nyilvánitotta - alighanem a Szovjetunió szándékai szerint-, a magyar
kommunisták buzgón engedelmeskedtek ennek a parancsnak, noha éppen a magyar kom-
munistáknak lett volna okuk és joguk arra, hogy a kisebbségi kérdést -legalább a szocialista
táboron belül - "nemzetköziesitsék". Érvük is lett volna. Sztáliri 1945. március 6-án nyil-
vános garanciákat kért Romániától az erdélyi magyarság jogegyenloségének biztositására,
és csak ezek után engedélyezte.a román közigazgatás bevonulását Észak-Erdélybe, megle-
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hetosen önhatalmúlag, két -évvel a békekötés elott. Ha idosebb kommunista ismeroseimnek
mondogatom néha - iminár fogatlan oroszlánok, hatalomból kiszorultak, többségükben
börtönt viselt emberek --., hogy miért nememIékeztetik a mai Szovjetuniót Sztálin egykori
feltétel~ire (amit a román k{)J1U11unistáknem tartottak be úgy igazából soha), csak vonják
a vállukat, mint saját halálükba be1enyugvó elitéltek. Próbálnának csak effélét! Fel is köt-
hetnék oket hazaárulásért. Nem ezért csukták-e le Balogh Edgárékat, mert "kapcsolatba
lép~" egy idegen állam hadseregével? Noha akkor magyar állampolgárok voltak, és e mi-
noség\ikben a magyar honvédség gel folytattak tárgyalásokat arról, hogy az adja fel harc
nélkül Kolozsvárt!

Cserbenhagyott Sztálin, a Szovjetunió, de cserbenhagyott a magyar nemzetet "kép-
viselo" párt is. Ezt a sokszoros cserbenhagyást egy székelynek nehéz megérteni. Marosvásár-
helyen, 1957-ben egy székely ember bicskával le akarta szúrni Kádár Jánost, mivel a ma-
gyar,pártvezeto arról szónokolt, hogy Magyarországnak éppen elegendo földje, területe van,
nem kívánja senki másét, mármint a Romániáét,. de arról már elfelejtett beszélni, hogy mit
is kívánna - az erdélyi magyarok számára. "Megölöm, hiszen ez román ügynök!" -
kiáltozta állitólag a székely, akinek nyoma veszett örökre. (Éppen Marosvásárhelyen tar-
tózkodtam, szavahihetá embertol hallottam az esetet.)

Forditott történelem kezdodött el a negyvenes évek közepétol a nemzet és a "nemzeti-
ség" kapcsolatában. A gyermek vette át a szülo szerepét. A Kacsó Sándor hasonlata szerinti
"levágott kar" próbálta megóvni az egész test épségét, Abban az idoben gyakran hallhattam
I*ti barátaimtól, leginkább a kiváló helytörtéI1~-szerkesztotol, a moldvai csángók ered-
ményes kutatójától, Halász Pétertol, hogy Erdélyben a román elnyomatás ellenére is köny-
nyebb magyarnak lenni, mint az. anyaországban.

Erdélyben nagyobb becsben tartotiuk - nyilván titokban - a nemzetihagyományokat,
mint a cinizmus füstös tüzétol kiégett anyaországban. Nagyon sokan magunkban épltettük
fel a saját képünkre formált, teremtett magyar hazát, nemzetet, történelmet és jövot. Érzel-
meink befelé fordultak, a' külvilág számára észrevétlenekké váltak, de annál mélyebbre
eresztették gyökereiket a családokba, a falvakba és városokba, negyedekbe, vallási, kulturá-
rális kisközösségekbe. Bukarest és Budapest egyazon szovjet hiiségben nyugodhatott meg a
csalóka csöndben. Éppen ezért volt olyan váratlan a tüz fellobbanása, az elso szikrától, 1968-
ban, az Irószövetség kritikai szakosztályának vitája után. Pedig, ha a magyar kommunisták
,nem vetik el már kezdettol a nemzeti egységet és az érte viselt felelosségüket, hanem bele-
illesztik az országok közötti kapcsolatrendszerbe, akkor a kettos kötodés, kettos felelosség
vitája nem váltott volna ki olyan nagy riadalmat Bukarestben. A román párt urai beleszok-
tak volna Il népek, nemzetek természetes jogaiba. így azonban azadGigi budapesti, hivatalos
állásponthoz mérve bélyegezhették magyar nacionalizmusnak azt, ami mindegyik nemzeti
irodalom elvitathatatlan joga, lényege.

Jómagam a történelem épitoköveibol raktam össze a magyar nemzet egységét, családi
használatra, túl a Kárpátokon, 'Bukarestben. Mivel sem a román fovárosban született
feleségemnek, sem akkor cseperedo fiamnak nem lehettek fogalmaik, még kevésbé összefüggo
képük a magyar históriáról, esti sétáinkonbevezettük a "házi szemináriumokat". Lakásunk
közel esett a Cotroceni templomhoz, a hajdani zárdához. Kedves utcácskák vannak arra-
felé, alig jár rajtuk valaki, az út szélén öreg fák, mögöttük családi villák. Jómódú polgárok,
tisztviselok negyede volt, a két világháború közötti idokben kapta meg mai alakját. Ezekbe
a házakba, ebbe a nyugtató csendbe és hivalkodó polgári biztonságba "beleépült"a három-
szorosára növekedett Románia magyar meg másmilyen kisebbségi népeinek keze munkája
és többszörös adókban lerótt áldozata. Máris körülfogott -Ii történelem. Példálózhattam,
hogy ime, a viharosan fejlodo Bukarest elvette ugyan székely földijeimtol a nemzeti szabad-
ságot, és el 'akarta venni végképp az anyanyelvüket is, de kétségtelenül munkát adott nekik
az épitkezéseken, a fovárosba költöztetett aradi meg szatmámén'leti gyárakban, a vasútnál.
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A városnegyed,Cotroceni sugallta a történelmiemlékezést.magyaremlékekkereséSét.Koós
Ferenc emlékiratában olvashatni (Életem és emlékeim), .hogy a múlt század derekán á
bukaresti magyarok ide. a Kotrocseny-zárda környékére'jöttek ki, s az akkori szabad
parkban énekelték szü1ofö]djüknépdalait. A nemzethezvaló ragaszkodás a távolban is. ez
tört fel a hajdani magyar iparosokbó]. szolgákból,.urakból, és az a tudat, hogy a mostani
csendesnegy~dmagyar búcsújáró ~ volt száz évvel ezelott, még inkább,anemzet törté-
ne]méhez igazitotta gondolataimat... Rögtönzött'cloadásokat tartottam Árpádró]. a hon-
foglalásró],Szent Istvánról, Mátyáskirátyról, Rákó~ziFerencro], Kossuth Lajosról. Mintha
mindegyik név, korszak hid volna bu1<;aresti~muzetésünk és a tlÍvoli - eszményivé szé-
pült - nemzet között. Nem:annyira a históriai folytonosságot ére~tcm fontosnak, :mint
inkább a lélek és a szivegyséaét.zaklatott századokon át...

Kolozsvári lakosként, ~már tizenöt esztendeje, nincs szükségünk rejtett "magánsze-
~ináriumokra". Fiaql magyar középiskolában végzett, magyar társaságokba járt, magyar
diáklapot szerkesztett, magunk naponta többször is e1megfÜnka Szent Mihá]y templom
elott, bármikor betérnetek oda, ahol "lega]ábba kövek a mieink ~[adtak". Dukarestben
ezze] érveltem volt, ~]ehetosen indulatosan, Simonka László kollégámnak és barátom-
nak, mikor faggatott, hogy miért akarok elkölt(jzni:aukarestbol, aho] huszonkét esztendot
töltöttem el, mégis csak ~ ország fovárosa, az erdélyi magyarságnak is központja lett?

- De itt semmi sem az enyém! Egy fa, egy köztér, egy ko. Qwpán a sirok a magyar
temetoben. Azok is, ki tu(lja, meddig. Meg az emlékek, Cotroceniben, Kolozsváron az
enyéim a templomok kövei, a Fo-tér, a Farkas utca, a BeIVl\ros...Fák, táj. a benne rejtozo
történelem mind-mind a nemzet sorsáról beszé], a nem~hez kapcsol. Csak érteni kell a
szavukat.

Elegendolenne ennyi? Megkisértettkésobb,a kétely. A S~ntMihá]y templomban gyö-
nyörö freskókat századokig elrejtett. eltakart a puritán túlbuzgósá~ hajdanán rájuk kent
mészrétege.A véletlen szabaditotta ki oket, csonkultan persze.k~ySZj:J'urabságukból, res-
tauráláskor. Ilyennémákká válhatnak a mi kövejnkis, ba az emlékezésnem oldja fel hallga-
tásukat. Bukarestben még azt hitt~m, hogy Erdélyben minden magyar éppen Úgya történe-
]em lelki otthonában él; mint én,távol szü1oföldemtol.Kolozsvá~ottfájdultmeg bennem a
tudat, hogy az iskolai történeleIl}pktat;iskötelezorendje, a h~~ságokat i~éte]geto sajtó,
köztük magyar lapok tévelygo, félszavú ismeretterjesztései$",aJtata]om n"cionalista nyo-
mása. 8.?:élet hajszája és a fásult közöny a mészr~tegekné]j!?b1;>Af.belephetiaz élo történelem
századait, eltakarhatja a "histórJá freskóit", e1szakii~tja a' ~lt minden értékét azoktól,
akikre oseink hagyomiiQyozt~. Ji.magyar nemzet lelki megtéPettségéreKolozsvárott döb-
bentem igazán. . . .

Kezemben. "ilgyó,~ítás "recePtje", másként fel sew fakad.nak bennem újra a keseru
tapasztalatok, ne~tj)betegségün1c, fájdalmai. V~kás DompkQ~ barátom eljuttatta a Ma-
gyar Nemzet 13-i szá1Í\át, ebben egész oldalas tanUlmánya, magyar nemzet egységéne]de]-
válla]ásáról. A szerzok ,neve az üzenet hitelességérol kezeskedhetik: Szokai Imre és Tabajdi
Csaba. A magyar párt' külügyi osztályának felelos munka~#sai... . ,

Magamban,kétszer is elg]vastam. A ~di felolvasás követ"~tt, mint fontos közlé-
seknélszoktam.~kor akadt el aihangom.Azizgalomtól. . 1-

Mintha személyesgyozelmemis 1eJ}neaz, ,amit a két politikus józan biggadtsággalki-
fejtett. Az enyém is, mert - mindannyiunké..A tanulmány soraib61,atÖTténelem:kong fe],
miként ReInéAyik Sándor hallotta meg a mélységekben kondulól1araag szavát.

Annak a pártnak kellett kimondania, amelynek a nevében a nemzet egységét széttép-
ték. Nem ugyanaz a párt már? Csak a nevében, vagy abban sem teljesen? Az emberek semmi-
képpen. Szokai Imrét tavaly ismertem meg'szcmé]yesen. Többször, nagyon oSldntén beszé]-
gettünk erdélyi magyar drámánkról. Jól ismerte a tényeket. Kérdéseimet szinte elore kita-
]álta. Türelmetlen faggatásaimra válaszai nyugodtak voltak, mint vérbeli dip]omatához
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illik is. De ahogy Reményik a harangszót meghallotta a végtelen mélységekbol is, úgy érez.
hettem meg Szokai'szavaiban a testvéri felelosségvállalás gondjait, érveit. "Ifjú török" ma-
gyarban és pártmunkásban, aki. nem a pártot szolgáltatja a nemzettel, hanem a nemzetet
szeretné sZ0lgáIni a párt színeiben. Török kaftánban is lehetett valaki huséges - annak ide-
jén - a magyarsághoz, és elárulhatta díszes kokárdával a kabátja hajtókáján. Nem beszélt
errol, csak elképzelem, milyen nehéz küzdelemmel járlt~tott a párton belül elfogadtatni a
nemzet egységének eszméjét. Ez a harc 'régóta "érzodött a levegoben".

Szokai vitt be Szurös Mátyáshoz, a külügyek legfobbpártirányítójához. Közvetlenség,
deru, amely még a keseruséget is oldja. Mégsem tréfálkozás. Önbizalom inkább. Még akkor
is, ha idegekbe ivódott félelem környékezi. EgY:pillanatra engem is megcsapott a történelem-
nek ez a hidege. Arról beszéltem,. szokásom szerint talán eltúlozva, hogy a magyar párt
jobban támaszkodhatna a nyugati magyar emigrációra a nemret szolgálatában. Lám, a ro-
mánok... Közismert. dolgot említettem. Bukarest kiküld egy kalandort Franciaországba.
Ott. ~ egyik szélsojobboldali párt exponense lesz belole. Román irók, muvészek, üzlet-
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nemzet egységének körébe tartozik, hogy elkeseredésemben Aczél Györgyhöz fordultam.
Elozoleg hiába tiltakoztam a román pártköZpöntnál, amely irodalmi díjamat önkényesen
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resti muvelodésügyi minillztériumban, amely mindezen parancsokat mint a saját döntéseit
hajtotta végre. Úgy gondoltam, hogya magyar sZeUemi élet irányítójának - függetlenül a
róla alkotott személyes véleményemtol - ismemie kell valós helyzetemet, mielott a román
buzgólkodók vagy tudatos, esetleg öntudatlan pesti szövetségeseik - sokan vannak! -
reám sütik a magyar nacionalizmus bélyegét. Viszonylag gyors választ kaptam. Aczél rokon-
szenvérol biztosított, és megnyugtatott, hogy igy van ez már, az internacionalizmus harco-
sai mindenkor számíthatnak alantas támadásokra. Ezt nem egészen értettem. Én világosan
megírtam, hogy a magyar nemzeti hagyományok, az anyanyelv, az erdélyi magyar iskolák
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védelmezéséért verték ki kezembol a tollat. Ezért kerültem feketelistára. miután balkáni
fondorlattal eltávoUtották A Hét élérol a szókimondó Huszár Sándor foszerkesztot és dip-
lomatikus, de határozott helyettesét, Horváth Andort.Hol hát itt és,ebben az internaciona-
lizmus? Nincs tévedés a szóhasználatban? Vagy Aczél abból a logikából indul ki: a román
nacionalizmus támadásaival'szembeszállni tulajdonképpen már internacionalizmus-számba
megy?
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mutatni a romániai állapotokat.

- És mit feleltek?
- Semmit.
- Gorbacsov sem?

Nemet intett a fejével. Szomorúan. Talán vádlón is, amiért ennyire tapintatlan va-
gyok, effélérol kérdezo~ödöm. Abban a pillanatbanÚ8yénztem, hogy nem is én vagyok
igazán, nyomorult erdélyi kIsebbségi író, szánalmas f6g1ya'Il 'huszadik század magyar törté-
nelmének...

Ebbol a fogságból tör ki most Szokai és Tabajdi tanulmánya. Egyszer már fel kell noni
ehhez a felelosséghez. Ha az idosebbek nyilván képtelenek erre, akkor az "ifjú törököknek".
akiket nem kijtannyira s:ierencsétlen ,;rrtagyar hiiség'" Moszkvához. És akik sZembe mernek
nézni az elkövetkezokkel.

Mert hamarosan jön megint a romM ",válasz". Táláh magyar aláírásokkal is.,Kiszolgál-
tatott történészeket, ktltatókat, tudósokat írókat kényszerítenek a Bukarestben' kelt "tilta-
kozások" Wtelesitésére. Miké1i~ annyiszor tették. És ,nincs kibúvó. Vajon megérti-e ezt a
szörnyu kényszert egyszer majd az ütókor?' .

Ha pedig zúdul, árad a bukar~ "feJháborodások" özöne,Budapest ,álh1i fogja-e a
harcot? Sok minden m~lik ezen. Lesznek erdélyi tanácsadók is - ez az igazi csapda -,
akik kérlelik a Szurös-csapatot va~; Kádárt magát ~ né lojen~k'olyan r~pülogépre,amelyen
túszok ülnek... Ismeri-e elég mélyen a I11ljlgyarvezeté~,az efféle romántaktikázást? tréfásan

mondtam tavaly, remélem, nem annak f~ták feI; "Az ég szel,'elmére!Önök nem Schniid~tel
tárgyalnak, hanem balkáni kupecekkel, s'még a fordítottja ~m igaz annak, amit á1lft~ak
vagy ígé~k... " Nem volt kedvem tréfálni. Most még kevés\)é. Ha megbicsaklik a m~gyar
bátorság megint, akkor elsöpro román nacionalista' roham következik az iskoláiÍtk, az
anyanyelvünk, talán puszta magyar létünk ellen is...' '. , . . , "

Végso pillanat ez, hogy a nemzet és a párt találkozhassék a történelemben. Vagy arra;
hogy örökre elveszítse egymást. Meg tudják-e értetni at "üjú törökök" a mélységesen nem-
zetietlenné nevelt magyar közvéleménnyel, hogy fellépésük, a nemzet egységének kinyil-
vánitása nem valamino "nacionalizmus", hanem .á magyar történelem, folftonosságának
egyetlen biztosítéka? Nem késett-e el az üzenet? Nem annyira a szomszédos népek lelki
állapotához képest - ezek mindegyike tisztázta önnön identitását, még ha a romáDrDk eleve
hamis hipotézist, a dákóromán származást "emelték is" pártprogramba -, hanem a ma-
gyar közítélet torzt1lásaihoz mérten? A pártáHamnak - most ez a jelzo igen;gyakori-
ugyanaz az elonye, ami a hátránya: "megbonthatatlan" egységet mutat kifelé. ló ügy érde-
kében is fel lehetne használni ett a nyilván látszólagos, (Je funkcionáló "egységet", leszá-
molva az eddig akár nemzetárulás-számba is veheto nemzetiségi pártpolitikával. Hátha
egy egészséges nemzeti lélegzetvétellcitágitja tüdeinket? Hátha az ,;ifjú törökök" éppen az
egészséges nemzeti üzenettel állithatják maguk 'mellé az egyébként - szomoruan tapasz-
taltam - végsokig megosztott, önmagával viaskodó mai magyarAársadaJmat? Nehogy a
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gazdasági elégedetlenség,'a csodök sorozata, a tehetetlenség.és az ezekbol támadó társa-
dalmi feszültségelsöpörje:a végre felismertés váIlalt'nemzeti felelosséget.ElWgreez tovább
szaporitja az anyaország-ijesztogondjait. Eötvös, Déák szép eszménye,a nemzeti polgáro-
sodás szolgálatába ál1itOttszabadelvi1ségnemfógja-e gátjának, koloncá.nak:érezni az 1945
óta módszemien eltorzitott nemzeti kereteket? Lesz-e.egyúj Kossuth, aki a dolgok kény-
szere folytán, alighanem csak "a pártból" léphet elo? Hiszen ez a közélet egyetlennevelo
iskolája,negyvenesztendoóta. . .

Politikai' meggyozodésem,az elleozékhez vonz. Erdélyi .magyarkiszolgáltatottságóm
lélekbenazi új pártpOlitika nemzetkonc:epciójan1elJéál1it. Ezt It feloldhatatlan dilemmát
csak erdélyi ember élheti át és écthetimegl Eza magunk külön, újabb Trianonja...

POMOGÁTS BÉLA

J'

Kárp~t~m.edenceikörsét~
TÉL VÉGI UTAZÁS

'. Az i4ei téi'végét, ~te mindenhé~ ut~ töltöttem. február köZepétolmárcius
közepéig gyors egymásutánban jártam a szlovéniai, az erdélyi, a kárpátaljai és a felvidéki
magy;p-ok között. Mind a négy hely~ ünnepi esctményeken vetteJl), részt, az Anyanyelvi
Konferencia Védnökségének társelnöJceként (elno1cüDk,LoPq~ La$bs hosSzabb ideje kór-
házi gyógykezelésre szorul). Ljublj~ában a PetQft Sándor K,ulturlffis Egyesület összejöve-
telén, majd Alsólendván a muravidéki magyarok között, Nagyváraqon ~ NagyszaIontán
az Arany Jáp.os-ünnepségeken, Ungvárott a Kárp,át~ljai Magyar Kulturális, Szövetség köz-
gyCílésén,végül Galántári március 15-e alkalmából a 'Csemadok által szervezett iinnepségen,
majd 'baráti találkozón. Mindenütt friss tapasitalatokat Szereztem, kulturális e,s politikai
vezefokkei találkÓZtani~'AZ iit1nepi összejövetelek felvi1tanó megvilágitásában -:...akár egy
"vakuval" készült fotográfiáIi ~ kaptaniképet arról, hogy most: 1992. tél végén-kora
ta~3száD milyen gondok és 'remények, milyen eretbények és törekvések jelzik a kisebbségi
lédii Szoritott magyarság het~tét. A gyors "káÍ"pá~-II1edenceikörsétának" éppen ez az
értelme: az utazó, aki miIiderihová vendégként érkezik, de sehol se idegen, egy futó szem-
iéberi' Személyesen taláÍkozik a' szOmszédos országokban élo magyarok köznapi gondjaival
és ünnepi reményeiveI. '

MAGYAROK SZLOVÉNIÁBAN
I >~

. Két futó~pot töltöttem a fpggetJenségétmegszzrzÖSzlovéniában,talán az egyetlen
volt jUgoszláv tqköztársaságban;ame1y látható módon. a konszolidáció révébe jutott.
Ljubl,jaJa barokk városképe' a régi. pompájában fogacija a látog8tót, a belvárosban, moz-
gabnas'és.vidám embersokaság, a piacon minden.kapható, a vendégJá5kben az osmákhoz
hasonló konyha és i7es csapolt sör örvendezteti mega vendéget. éS a fél \'égi aIpesitájban
is .csak:az.airulkodika tegnapi polgárhliborúróI. hogy az útkereSztc:iz6désekmellett beton-
tömbök htlJmozódtaldel: emkkel rekesztették el a páncélosok elol: az utat. Szlovéniában
tartva killinben egy rövidebb S7J11c-a~wn.átkell szelni az Ugyancsak f"UggetlenHorvátország
területét is, a határállOmás egy kcizönséges konténer,-aszlovén hatátcSr barátságosan integet
a.magyarútlevélláuán.Oní1an kezdv~ aztán más a zászló, a cimer és a pénz: a szlovén tolar
(taIIérJ Vásárl6ereje többóokevésbé tartjamapt. .
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Bizakodók a szlovóniai kis magyar közösségek, noha gondjuk van elég: a Muraköz
és a Muravidék osi magyar településein számottevoen csökkent a magyarság lélekszáma,
és ezt a fogyatkozást nem egyenlithetik ki a frissbetelepülések a Vajdaságból. Abetelepülok
ugyanis többnyire menekültek, akik It katonai sz91gálat vagy ft szerb szabadcsapatok félel-
met kelto megjelenése elol futottak áz Újvidéktolés Zentától távoli Ljubljanába, s a leg-
többen, ha a helyzet rendezodik, visszatérnénekélli.agyott otthonaikba. Ezekkel a mene-
kült magyarokkal beszélgetve tárult fel elottem' igazán az állandó fenyegetettség, amely most
a bácskai és bánáti magyarok osztályrészéül jutott. Még igen jól emlékeznek az 1944-es
oszre, midon Tito partizánjai bevonultak az akkor Dél-"Magyarországnak számltó területre,
s valóságos vérfürdot rendeztek ott: nagyjából negyvenezer embert mészárolva le. A tömeg-
sirokat csak mostanában kezdi megjelölni az emlékezet, '8 Baranyában vagy Eszék vidékén
máris az 1944-es (és 1849-es) szörnyuségek ismétlodnek meg:a'régi kiméletlenséggel, fék-
telenséggel, mintha a gyulölettel szemben mit sem,ltehetne a kultúra és a történelem. Innen
ered a vajdasági magyarok félelme és ez a.magaarázata a menküléseknek.

A ljubljanai magyarok mindazonáltal otthonra találtak a szlovén fovárosban, ott nincs
nemzeti gyulölködés, sot a szlovének rokonszenvet éreznek a magyarság iránt, elvégre ekét
nép között sohasem volt vetélkedés vagy viszály az elmúlt évszázadokban. A ljubljanai ma-
gyarok otthonossága nagymértékben mégis a Petofi Sándor Kulturális Egyesületnek kö-
szönheto~ Ez az egyesület hosszú évek óta gyujti ossze közösségi életre, irodalmi és muvészeti
eloadásokra a szlovén fováros magyarjait. Magam Czine Mihállyal, Komlós Attilával, a
Magyarok Világszövetségének alelnökévei, valamilit Timkó Ivánnal, a szövetség munkatár-
sával látogattam meg az egyesületet, s vettem részt igen sikeres találkozón. Tálán csak
egyetlen gondot emlitenék: a ljubljanai magyarok kissé magukra hagyottnak érzik magukat,
többet kellene foglálkoznia velük mindaz anyaország megfelelo szervezeteinek, mind a
muraközi és muravidéki magyar intézményeknek.

Ljubljanából a muravidéki magyarok központjába: Als61endvára vezetett az utunk.
Ezen a vidéken nagyjából tízezer magyar él. Számos nemzetiségi intézmény gondoskodik
róluk: a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség a.kisebbségi kulturális önkormányzat
szervezete, vannak magyar iskolák, muködik. magyar lap. és rádió" dolgozik' a Muravidéki
Magyar Írócsoport. Nemrég jelent meg a Naptár '91 cimu Jüadvány, alcime szerint: a szlo-
véniai magyarok évkönyve, ebben értékes nemzetiségtörténeti, demográfiai, kisebbségpoli-
tikai és miívelodéstörténeti írások olvashatók,. például Bence Lajosé (o valamikor tanitvá-
nyom volt a pesti bölcsészkaron!) a muravidéki magyarság demográfiai helyzetérol, Hajós
Ferencé (o lesz hamarosan a Szlovén Köztársaság elso budapesti nagykövete), az új szlové-
niai alkotmány kisebbségi jogi rendelkezéseirol, vagy éppen Gönc Lászlóé (o a Muravidéki
Magyar Nemzetiségi Közösség titkára) az ottani magyarság hely;zetérol és törekvéseirol.
Gondok között élo, de ezekkel megküzdo, megbirkózó, éppen ezért: bizakodó kis magyar
közösséggel ismerkedtünk meg. Alsólertdva. ma határváros: S;z;lovénia.és Magyarország
között - reménykedem abban, hogya két nemzet barátságának fontos összeköto állo-
mása lesz. '

ARANY JÁNOSNÁLNAGYSZALONT ÁN

Erd61yben gyakrabban játok, különösen, hogy hosszú éveken át érvényben levo kitil-
tásom a2!1989-es temesvári felkelés és a bukaresti átalakulások után egyszeriben megsziínt.
Nagyvárad belvárosában is otthonosan érzem magam, a szép barokk templomok és szecesz-
sziós házsorok között: nagy kár, hogy pusztulnak a diszes homlokzatok, és a sétálóutcákat
sáros szemét lepi eLVáradta és Szalontára most Arany Jánoss~ületésének százhetvenötödik
évfordulója alkalmából jutottam el: a nagy hagyományokra .visszatekinto váradiszinház-
ban két budapesti vendégnek: Czine Mihálynak .é$:nekem nyilott alkalmunk arra, hogy
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nagy költonk szellemiörökségérolmondjunk néhány szót, a Nagyszalontánrendezett,tudo-
mányos konferencián pedig kolozsvári, nagyszalontai, budapesti, nagykorösi és hajdúbö-
szörményikutatók társaságában olvashattam fel eloadásomat. Az Arany János-ünnepségek
a szalontai új Arany-szobor leleplezé$évcdérték el tetopontjukat. Eloször a református
templomban tartott Tokés László püspök ilmJepiistentiszteletet,majd magyar ~: ,román
avatóbeszédekméltatták az eseményfontosságát, s emlékeztekmeg arról a nélkülözhetetlen
szereprol, amelyet Arany János életmGveaz erdélyi magyarság szellemiségénekmai alaku-
lásában tölt be. Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségénekúj elnökepedig arról beszélt,
hogy Arany költészeteközös örökségeminden IIUl,gyarnak,bárhol is éljen a világon,s össze
is kell kötnie minden magyart.

Végül leleplezték Arany János broIWZQbrát,Kiss István Kossuth-dijas szobrászmu-
vész alkotását, a szép emIékmíialkotója különben maga is szalontaiszármazású.A szobor
tulajdonképpen a nagykorösiek ajándékaként jutott el a költo szülovárosába - nem min-
den kaland nélkül, hiszen a határon egy teljes napig várakoztatták a román határorség em-
berei, s csak többszörös közbenjárásra léphette át ama buvös trianoni vonalat. Az ünnep
mindazonáltal igen szépen sikerült, s ez nagyrészt Szalonta éppen most megválasztott ma-
gyar polgármesterének,Tódor Albertnek volt köszönheto: o tett meg mindent annak érde-
kében,hogy az Arany-szobora helyérekeriUjön.a református nagytemplom mellé (a másik
oldalonErdélyegyetlen- már két alkalommal: 1919-benés 1945-OOnledöntött, s mindig
újra a helyére ámtott - Kossuth Lajos-szobraáll). Az ünnepség sok ezer résztvevoje,akik
között jó számban voltak románok is, köli:Sönös jó érzéssel ünnepelte a költot, abban a re-
ményben, hogy anagy költészet nemcsak a ,hazai és az erdélyi magyart, hanem a magyart
és a románt is összekötheti.

Az Arany János-megemlékezésekkel egy idoben tartották meg Nagyváradon a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség "parlament jének": a Küldöttek Országos Tanácsának
kétnapos értekezletét. Az RMDSZ-ben is ,idonként megjelennek a politikai erózió jelei,
közismert, hogya szövetség vezetésében már régebben két áramlat: a radikálisok és a komp-
romisszumot keresok küzdelme zajlik, s az'a kompromisszumos politika, amely most már
hosszú évtizedek óta mindig a bukaresti kormánnyál egyezkedve kereste a ,kisebbségi jog-
sérelmek orvoslását, történelmileg alighanem megbukott. A megegyezéses hajlam ugyanis
jóformán alig ért el többet szép igéreteknél, s most, amikor Románia-szerte, s különösen
Erdélyben a szélsoséges román nacionalista erok - aVatra Romaneasca és ennek politikai
képviselete: a Románok Nemmti'Egységpártja - széles körben szereztek poziciókat, nos,
most az erdélyi magyarságnak határozottabb önvédelmi politikát kell folytatnia. Ennek az
eroteljesebb önvédeIemnek, a stratégiáját tekintve azonban még nem aJakult ki széles körG
társadalmi konszenzus,'ráadásul a szövetség- Domokos Géza súlyos betegségérolés a
Szocs Géza visszavonillási szándékáról felröppeno hirek következtében - vezetési válsággal
kmd. Egy dolog biztos: teljesen megengedhetetlen.lenne az erdélyi magyarság politikai kép-
viseletének megosztása, az ugyaniutyilvánvaló, hogy a mind súlyosabbá váló önvédelmi
küzdelmek csak szervezeti egységben érhetik el céljukat. "

És hogy egy egészen új nagyváradi példára hivatkozzam: ennek a szervezeti egységnek
is mindig körültekinto és okos politizálással keUpárosulnia. Mil1t mindenki tudja, a közel-
múltban zajlottak le a romániai helyhatósági választások, s a magyarság ért el sikereket, és
szenvedett kudarcokat, közöttük fölöslegesen is. Éppen Nagyváradon, ahol az RMDSZ jó
eséllyel szerezhette vo~ meg a román Demokratikus Konvencióval együtt a sikert, sebben
az esetben a román demokraták kapták volna 1ipolgármesteri, a ma&y.arokaz alpolgármes-
teri helyet. A magyar szövetség azonban nem Jcötött koaliciós megállapodást, egyedül indult,
s az elso fordulóban a három rolpán párttal (a korouínyzó Fronttal. a VatTa párt jávai és a
Demokratákkal) szemben hiába szerzett rela,tiv elsoséget, a.második fordulóban lemaradt a
Fronttal szemben, s igy elesett a reméltalpolg~teri helytol. Mindez egy rosszul kiszá-

50



mitott politikai taktika hibájából, hiszen az bizonyos volt, hogya város lakossáaának nagy-
jából 38 százalékát képvisel6 magyarság egyedül nem boldOllUl.Ezért mondom azt, hogya
határozott (a korábbinál mindenképpen határozottabb) nemzeti politikát össze kell kötni a
politikai bölcsességgel: a kettonek együtt lehet sikere.

KöZOYuL~SÚNOVÁRON

A napokban tartotta ez idei közgyulését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség.
Az Ungváron rendezett összejövetelre, amelyre haZai, illetve más kárpát-medencei magyar
pártok és társadalmi szervezetek is elküldték képviseloiket, olyan történelmi pillanatban
került sor, amely egyaránt válaszút elé ál1ftja a kárpátaljai magyarságot,. és ennek érdek-
védelmi szervezetét. Az egykori Szovjetunióban lezajlott történelmi változások ugyanis
egéS2Cnúj helyzetet hozták létre, és ennek á helyzetnek még erosebbek és talán koCkázato-
sabbak a kihivásai, mint a korábbinak, amikor a kárpátaljai magyarságnak arra kellett
törekednie, hogy helyreállitsa a korábbi évtizedekben teljességgel szétvert kulturális intéz-
ményeit, számot vessen a közelmúlt tragikus történelmi eseményeivel, és kijelölje azt az utat,
amelyen haladva önkormányzatát kivivhatja és felépitheti. Ez az út máris jelentékeny sike-
rekhez vezetett. .

Ukrajna nemrégiben kinyilvánitoÍta szuverenitását, és a Kijevben érlelodo politikai
elképzelések, különösen a ma még elle~kben levo, de hamarosan könnyen kormányra ke-
rülheto politikai pártok tervei értelmében: ez a szuverenitás rövid idon belül teljessé válik,
és a hatalmas - több mint ötvenmilliós - szláv ország a Független Államok Közösségének
laza kötelékeit is eloldva mint valóban teljesen szuverén állam helyezkedik majd el az euró-
pai nemzetek közösségében. Az ukrán politikai ero, - mind a kormányon lévok, mind az
ellenzékiek- a kárpátaljai magyar kisebbség számára autonóm státust kínálnak, természe-
tesen a szuverén Ukrán Köztársaság keretében. Ez az autonóm státus várhatóan igen nagy
mértékben meg fogja növelni a kárpátaljai magyar politika mozgásterét, és erositheti majd
az anyaországhoz fuzodo kapcsolatait is.

Idoközben azonban megindult a kárpátaljai ruszinok nemzeti újjászületése, egy olyan
nagyjából nyolcszázezres etnikai közösségé, amely a szóban forgó területen túlnyomó több-
ségben él, és mind nyelvi, mind történelmi, mind vallási különbségek választják el az ukrán
nemzettol. (A betelepült ukránok lélekszáma nem éri el a százezret.) A ruszinoknak saját
nyelve van, és ez nem egyszerüen az ukrán nyelvjárása, történetük összefonódik a Kárpát-
medence népeinek, elsosorban a magyarságnak a történetével. önálló kultúrát hoztak létre,
vallási tekintetben pedig - az ortodox ukránokkal ellentétben - a római pápával közös-
ségben élo görög katolikus egyház hivei. A ruszinok nemzeti, kulturális és vallási téren egy-
aránt elnyomott helyzetben éltek a második'világháború után, a szovjet uralom és az ukrán
igazgatás nem ismerte el nemzetiségüket, és most, a ruszin nemzeti ébredés idején éppen az
ukránokkal szemben kívánják megfogalmazni, kinyilvánitani nemzeti egyéniségüket és
önállóságukat.

A ruszin politikai erok, élükön a Ruszin Szövetséggel,széleskörü autonómiára törek-
szenek, méghozzá Kárpátalja egész területén, amelyet "Podkarpats2'Jca Rusz" néven mint
önálló köztársaságot kívánnak beilleszteni a föderativ módon átszervezendo Ukrajna ke-
retei közé. Sot léteznek olyan ruszin elképzelések is, amelyek szerint a Kárpátaljai Köztár-
saság teljes mértékben elválna Ukrajnától, és szuverén, kisállamként, esetleg a két világhá-
ború közötti korszakhoz hasonlóan a csehszlovák föderációhoz csatlakozva találná meg
európai helyét. (Még az is elképzelheto, hogy felbukkan a Magyarországgal kötendo konfö-
deráció elképzelése is!) Ezek az elképzelések azonban ellent6tesek a kijevi tervekkel, és
jóllehet, az ukrán politika vagy 'ennek egy része odáig eljutott, hogy kész elismerni a külön
ruszin etnikumot, az önálló ruszin áUam eSZll1éjévélmindazonáltal Szembenáll.
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A magyarság dilemmáját éppen az jelenti, hogy mind.az ukrán, mind a ruszin erok
mintegy választásra akarják.kényszeríteni,és.másik féllel szemben szeretnék kijátszani -
széleskörö önkormányzatot ajánlva fel számára. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség helyzete ilyen körülmények között. bizony nem könnyii, minthogy ennek a választási
kényszernek az elfogadása egyféle politikai öngyilkossággalérne fel. A magyar kisebbség
ugyanis nem mondhat le sem az ~tó u/p"ánnemzet, sem a vele hosszú évszázadok
óta együtt élo ruszin nemzeti kisebbség támogatásáról. Éppen ezért a KMKSZ vezetése
igen bölcsenelutasitja ezt a,választási kényszert,és miközben változatlanul kitart az ottani
magyarság területi, illetvekw.turálisaut~>Dómiájamellett - ezt az autonómiát a legutóbbi
népszavazásis szentesitette-, arra törekszik,hogy prind az ukrán, mind a ruszin politikai
erokkeljó viszonytépitsen ki és tartson fenn. Ez,a törekvésérvényes~t a szervezetkÖ73yii-
lésénis. .

Ugyanakkor a közgyÍiléSnektermésze~ számos más kérdésben is állást kellett
foglalnia: a privatizáció, különösen akisparaszti.. földtulajdono,k visszaadása ügyében
éppúgy, mint a szövetségúj 8Zetvezetiszabályzatának megalkotásában. Természetesd~~g,
hogymindezekneka dileJ11málm31ca f~oldását viták,idonként élesviták kisérték, a KMKSZ
"felnotté válásának" jele volt ugyap.akkor,Jtogyezek a viták a legkevésbésem rendi.tették
meg azt a politikai egységet,amely a kárpátaljai közel kétszázezresmagyarság körében a
KMKSZ és annak vezetoje: a.kétségtelenülérett politikai egyéniségkénttevékenykedoFodó
Sándor körül kialakult. Ezt a politikai egységetése.ljta józan, bölcspolitikát kell a magyar-
országi politikai eroknek és társadalmi szervezet~ek is támogatniok.

MÁRCIUS lS,.E GALÁNTÁN

Az idei márciusi nemzeti ünnepet a felvidéki magyarok között töltöttem, a galántai
Csemadok meghivására ünnepi beszédet mondtam a peredi negyvennyolcasemlékmiinél
(ennek szövegétalább közlöm), másnap Kántor Lajossal, a kolozsvári Korunk foszerkesz-
tojével "rendhagyó" irodalomórát tartottunk a galántai magyar gimnáziumban, majd este
egy Csemadok értelmiségitalálkozó vendégei.egyben eloadói voltunk. Zsúfolt volt a prog-
ram, Galántán és Pereden kivül jártunk Deákiban (amelynekromán kori templomában
orizték egykoron a Ha/otti beszédetis magába foglaló Play-kódexet)és Vágsellyénis, talál-
koztunk Csemadok- és Egyetértés-vezetokkel,magyar polgármesterekkel, meglátogattuk
Tóth Lajost, akinek neve és tevékenységeaz egykor Vágsellyénm6ködo legendás Vörös-
marty-egyesületrévén ismeros: ez az irodalmi kör volta. hetvenesévekben a felvidékima-
gyar értelmiséglegbátrabb fóruma, és aki.most Galántán magyar milgángimnáziumotala-
pitott. Egyszóval, ismerkedtünk a mátyusföldi magyarság eredményeivel és gondjaival.

Gondok terhelik ugyanis a szlovákiaimagyarságot is: egyrészt az ottani politikai élet
alakulása, másrészt a.magyar politikai erok megoszt~ttsága és belso küzdelme következ-
tében. Csehszlovákia parlamenti választások elott áll (mire ez az útibeszámoló az olvasó
kezébejut, talán már túl is van rajta),s: könnyenlehet, hogy a választ.ásieredményekalapjai-
ban fogják.felforgatni az ottani politikai helyzetet..Éppen a magyar nemzeti ünnep elotti
napon zajlott le Pozsonyban a szlovák nacionalista pártok nagy tUntetése,ezen Tisóról, a
szélsojobboldali Szlovák Állam háborúsbiinösként kivégzett elnökérol emlékeztek meg,
s több mint százezrestömeget vártak. azzal a nemis titkolt szándékkal, hogy ha valóban
ennyi ember összegyíilik,ki fogják kiáltani a szlovák állami szuverenitást. Szerencsére
csak mintegy ötezer ember vett részt a demonstráción, igy a nehezen visszafordithatóés a
magyarság számára is veszélyesaktus elnW'adt. .

A szlovákiaiválasztásokmindazonáltal nehéz helyzetelé állitják a.felvidékimagyarsá-
got: a két fóbbszlovák politikai mozgalomból - a liberális és a kereszténydemokratapárt
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soraiból - kiváltak a nacionalista erok,.s ezek:ÖSS7.efogva,ráadásula kisebb nacionalista
pártoktól támogatva még kormányra is kerülhetnek. Ugyanakkor erosödni látszik a szlovák
kommunisták utódpártja, és fellépett, méghozzá A).~ander DubCek vezetésével, a szlovák
szociáldemokrácia is. A magyarság politikai pártjainak és mozgalmainak ebben a helyzetben
közös nemzeti stratégiát kellene kidolgozniok és össze kellene fogniok. A Duray Miklós ve-
zette Együttélés, a kereszténydemokraták és az újonnan fellépett Magyar Néppárt hajlandó
erre a nemzeti összefogásra, a ,Függe~en Magyar Kezdemé1'tYezésutódjaként fellépo Ma-
gyar Polgári Párt egyelOre még keresi helyét. A magyarság parlamenti képviseletének igen
komoly feltétele ugyanakkor ez az összefogás: reméljük, hogy a magyar kisebbségi mozgal-
mak vezetoi ezúttal félreteszik személyes és politikai ellentéteiket, és egységesen vállalnak
felelosséget a felvidéki magyarság politikai képviseletéért.

BESZÉD PEREDEN

Egy vesztett csata m68 nem vesztett' háború, és egy elvesz:itett háború sem jóvátehetet-
len, ha a nemzetben, van elég kéazség az erok összegyujtésére és a lelki egészség helyreállitá-
sára. A peredi csata - 1849. június2l)..án és 21-én - a katonai parancsnokok késlekedése
és viszálykodása következtében elveszett, és csakhamar elveszett, a magyar szabadságharc
is. A nemzet mindazonáltal nem adta meg magát, eloször, passzív ellenállásban, késobb
okos politikában kivívta önrendelkezését, és a hatvanhetes kiegyezés, után példás fejlodés-
sel alapozta meg Magyarország korszeru polgárosodásátés biztos európai. helyzetét. Az a
polgárosodás és az az európai jellegil fejlodés, amelyet a magyarság a 19. század végén elért,
éppen ma ismét ösztönzo példa lehet. Még akkor is, ha tudjuk, hogya közel fél évszáza-
dos fejlodés után az elso és a második világháború, a trianoni és a párizsi békeszerzodés, a
történelmi Magyarország felbomlása és a negyvenesztendos kommunista diktatúra követ-
kezett: megannyi újabb és mind végzetesebb vereség.

A magyarság --, ez' szomorú történelmi tény- az elmúlt évszázadokban szinte vala-
mennyi háborúját elveszítette, a vesztett háborúk után következo nehéz és olykor elviselhe-
tetlennek tetsZo békékben viszontw.nte mindig magára talált, és újra tudta kezdeni most
már szellemi küzdelmeit'nagy nemzeti eszményeiért. Tisztelettel-adózunk a magyar katona
emléke elott, bármilyen háborúban kényszerült is harcolni, helytállni és meghalni, igazi
eszményünk mégis a magyar tudós, a magyar iró, a magyar értelmiségi, a magyar munkás
és a magyar paraszt. Mindazok, akik alkotó szellemi vagy testi munkával fáradoznak azon,
hogya csatákban kivérzett nemzet ne csak "túlélje" a veszteségeket, hanem mindig meg-
újuljonéleterejében, erkölcsiségében és kultúrájában.

Ennek a megújulásnak a jelkéPe és ünnepe március U-e is. Az ünnep mindig különös
fénnyel világitja be a múltat, a jelentés' a jövot, egyszersmind igazolja a köznapi munkát és
fáradozásokat. A szemünk 'láttára megújuló magyarságnak három ilyen világító nemzeti
ünnepe van: március lS-e, Szent István napja: augusztus'W-a, és az ötvenhatos forradalom
és szabadságharc ünnepe: október 23-a. Ezek az ünnepek szorosan összefonódnak, s van
abban valami szép jelképesség, hogy az államalapító és nemzetépito szent király ünnepét
a magyar szabadság két emléknapja övezi.

Szent István napja - a magyar országgyulés, határozata értelmében - áUami ünnep,
és mind a három történelmi emléknap nemzeti ünnepünk. Tehát az egész magyarság ünnepe,
függetlenül az állami hovatartozástól, - minthogy az iinnep, amely az emlékezésés a kö-,
zösségi szolidaritás napja, nem darabolható fel a térkép szerint. Ellenkezoleg; összeköti
azokat, akiket elszakitott egymástól a történelem és a hatalom. Ahogya keresztény embe-
rek az egész világon közösen' köszöntik a Megváltó megtestesülését,' majd' feltámadását,
mi, magyarok is egymás kezét keressük. '

Közösségünk sohasem irányul mások ellen,' minthogy kohézióját nem a hatalomtól és
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a politikától, hanem a szellemtol6s a l6lekt61kapja. Lelki tartalma van március 15-énekis:
ott van benne a szabadság, amely a.legegyetemesebbemberi és európai értékek közé tarto-
zik, és a nemzeti összetartozáss~Heme, amelyetünnepeinkenmindig meg kell erositenünk.
Piros-feh6r-zöldlobogóinkat, amelyeket éppen március 15-étol örökültünk, .ennek.a sza-
badságnak és ennek a szolidaritaisnakaz ereje emelje föl a fejünk fölé.

MODERNIZÁCIÓ ÉS NEMZETI IDENTITÁS

Az egykori szovjet birodalom gyámság alól nemrégiben felszabadult közép- és kelet-
európai régió nemzeteinek a jelenben kettöstörténelmi kihivásra kell. válaszolniok: egyrészt
meg kell kezdeni és sikeresen meg kell valósitani a gazdasági és társadaJmi modernizációt, a
többször elkezdett és mindig eroszakos eszközökkel megszakitott polgárosodást, amely visz-
sza-, pontosabban elvezeti oket Európa fejlett nemzetei közé, másrészt helyre kell állitaniok a
szovjet érdekeket kiszolgáló sztálinista diktatúrák következtében súlyosan megsérült nemzeti
identitúukat. Korábban ugyanis mind a modernizáció, mind az identitás a sztálini mintájú
párturalom áldozata lett. A szovjet társadaJmi és gazdasági modell eroszakos alkalmazása,
ha együttjárt is bizonyos ipari (foként felesleges nehézipari) fejl6déssel, megakadályozta a
valódi moderrrlzációt, súlyosan megkárositotta az emberi környezetet, valóságos .-abIógaz-
dálkodást vezetett be, sot visszavetette korábban modernnek számitó, európai ~nvonalú
iparágak, például a magyar elektronikai vagy a cseh autóipar fejlodését. A "proletar inter-
nacionalitmusnak" elnevezett szovjet nagyhatalmi ideológia pedig lerombolta a nemzeti
hagyományokat, elutasitotta a tradicionális nemzeti értékeket, és fel1azitotta, megtörte a
nemzeti azonosságtudatot. Most aztán a hataJomra jutott közép- és kelet-európai politikai
erok egymással wrsengve próbálják meginditani a gazdasági és társadalmi modernizációt,
s még. inkább egymással versengve próbálják helyreállitani, bizonyos. esetekben" túlfejlesz-
teni" a nemzeti identitástudatot.

A modernizáció és a nemzeti identitás kettos kihivására azonban csak egyszerre lehet
érvényes választ adni, s nem lehet tetszés szerint választani a "modernizációs" és a "nemzeti"
stratégiák között. Máskülönben a modemizációból igazi kulturális háttér nélküli pszeudo-
európaiság, az identitástudatból pedig közönséges: a két világháboní közöttihez hasonló
nemzeti türelmetlenség és idegengy(ilölet lesz. Kétségtelen, hogy akár az elso, akár a máso-
dikveszedelemnek megvannak a reális lehetoségei, s aki felidézi maga elott a román és a
szlovák nacionaJizmus túldimenzionált feltöréseit vagy a jugoszláviai polgárháboní véres
eseményeit, az bizony megvalósulni látja a veszélyeket. Ha ezek a veszedelmeS lehetoségek
további teret nyernek, akkor a régió országai a tervezett és remélt európai felzárkózás helyett
valamiféle.,harmadik világ"-beli helyzetbe fognak kerülni, ha nem is a dél-ázsiai és az afri-
kai, de talán a dél-amerikai modell szerint. A gazdasági elmaradottság felszámolására
irányuló, aligha eredményes kísérletek ilyenkor igen nagy társadabni feszültségeket ered-
ményermek, ezelc:fékentartása pedig elobb-utóbb valamilyen autoritárius uralmi ren~t
hoz 16tre, amely maga is újabb feszültségteremto tényezo.

A 'közép- és kolet-európai naciOI1Alinnusok virulens újjáéledése igen nagy veszélyt jo-
lent a magyar kisebbségek számára, minthogy nemcsak az utóbbi két-három esztendoben
elért eredményeiket veszélyezteti, de egész politikai és kulturális intézményrend~üket,
sot puszta 16tüket is. Éppen ezért a kárpát-medencei magyar népcsoportoknak még tuda-
tosabban, módszeresebben és gyorsabban kellene végrehajtaniok a saját körükben a polgá-
rosodást, és ezzel együtt a ne~tiideDtitás megerlSsftését. Igen nagy szükség van arra,
hogy a kisebbségi magyarság mindegyik szoinszédos országban messzemenoen. éljen a pri-
vatizáció (reprivatizáció) és a piacgazdaság törvényes lehetoségeivel. A Trianon utáni
kisebbségi sorba taszitott magyarságnak eredetileg igen nagy gazdasági ereje volt, ez külön-
ben kulturális erejével együtt szinte ellensúlyozta a többségi népek számbeli erejét. Éppen
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ez6rt az utódállamok arra törekedtek, hogy törvényes 'és .töJ"Yényteleneljárásokkal: föld-
elkobZásokkal, protekcionistaintézkedésekkel gyengftsék azt a magyar erot, amelyet aztán
szinte teljesen s7.6tZiláltak az államosifásokkal és koIhozosltással operáló kommunista
diktatúrák. Az erdélyi, a felvidéki és a kiirpátaljai magyarság ma szinte nincstelenül áll, a
reprivatiZációs rendelkez6sek mindazonáltalléhetO5éget adnak számára, hogy legalább kis
részben visszaszerezze elkobzott gazdasági eroforráSait. Fejlettebb munkakultÚfája, gaz-
dálkodási hagyományai pedig alkalmassá teszik' arra, hogy helytálljon ebben a piaci ver-
senyben, amely a régióban szinte mindenütt kibontakozik.

A gazdasági megerosödés elosegitheti tI polgárosodást és a társadalmi modernizációt,
egyszersmind lehetoséget ad a nemzeti identitástudat helyreállltását szolgáló intézmények
megalapozására, illet\'e körének bovitésére. A kisebbségi magyarságnak persze mindent
meg kell tennie annak érdekében; hogy szá't:riaránya és politikai ereje szerint létesithessen
és fejleszthessen tovább ilyen intézményeket az 'áDami intézményrendszeren, és természetesen
a költségvetésen belül. Azzal mégis számolni kell, hogy a jogaiért vivott harca id6I'o1 idore
a többségi nacionalizmus és a fölötte álIókörmányhatalom ellenállásába ütközik. Éppen
ez6rt gazdaságilag is fel kell készülnie intézményei v6delmére, és áldozatokkal is ki kell bo-
vltenie ezeknek az intézményeknek - az iskoláknak, a lapoknak, az irodalmi folyóiratok-
nak, a könyvkiadóknak - a rendszerét. Ugyanugy, mint a két világháború közötti korszak-
ban, amidon az Erdélyi Sz6pmives C~h, az Erdélyi Helikon, a Pásztortuz, a Magyar írás, a
Kalangya :. az egyetemes magyar kultúra legértékesebb és legnépszerubb intézményei
köz6 tartozott.

A kisebbségi magyar intézményrendszer védelme és etmitése elképzelhetetlen az
anyaország, a magyar' állam, és bizonyos mértékig a nyugati világban élo tehetosebb ma-
gyarság tevékeny és kiszámitott közremfiködése nélkül; A magyar állam és a magyar társa-
dalom a két világháború közötti idoben is sokat és szivesen áldozott a kisebbségi sorsba
szoritott kárpát-medencei magyarság kulturális (és politikai) önvédelmére. Ezt a készséget,
amely különben ma messzemenoen megtalálhatÓ;' ésszerü módon, jól tervezett programok
keretében kell érvényre juttatni. Mindenekelott a határokon túli magyar kulturális intéz-
mények: folyóiratok, lapok, könyvkiad6ktámogatásában. Arra azonban ügyelni kell,
hogya támogatás ne legyen politikai beavatkozás, ezt nemcsak a magyarság köz6p-európai
helyzete sinylené meg, hanem a kisebbségi magyar népcsoportok autonómiája is, amelynek
mindenképpen belso forrásokból, saját erok által kell kiépülnie. Sajnos, az imént körvo-
nalazott kárpát-medencei körutazás alkalmával is találkoztam azzal, hogy hazai hivatalok
vagy hivatalnokok idonként "kézi vez6r1éssel" próbálják elképzeléseiket érvénye!ilteni, s
intrikákat folytatnak kisebbségi magyar vezetok ellen. Az ilyesmi sem a magyar kormány-
nak, sem a kisebbségi magyarságnak, sem az egész magyarságot átfogó nemzeti stratégiá-
nak nem érdeke.

KÖZÉP-EURÓPAI GONDOK ÉS REMÉNYEK

A köz6p-európai régió, amely hagyományosan nyugat és kelet: a német-római és a bi-
zánci, a Habsburg és az ottomán, majd a német és az orosz hatalmi vetélkedések övezetében
található, egykor történelmi realitás volt, késobb, ahogy valóságos léte éppen a nagyhatalmi
vetélkedések következtében megszunt, politikai és kulturális nosztalgia lett, most pedig
mintha elérkezett volna az ideje annak, hogy ezek a nosztalgiák a biztosabb és alaposabb
ismereteknek adják át helyüket, annak érdekében, hogy Köz6p-Európa újra realitás legyen,
és ebben a Köz6p-Európában a sz6ttagolt és szétszórt magyarság megint otthonára találjon.
Csakhogy miként lehet nosztalgiából realitás éppen most, amikor Közép-Európa eszméje,
úgy tetszik, ismét történelmi hajótörést szenved? Közép-Európa kérdése ugyanis elsosorban
a kisebbségek kérdése: a régió belso integrációjának ügye azon múlik, hogya térség orszá-
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gai milyen mértékben képesek elszalq~dnia már korábban is oly sok koaftiktust és ~beri
szenvedést okozó nemzetállami berenc1ezkedéstol.s miként tudják elfogadni a nemzeti
kisebbségekönrendelkezésijogát, kulturális öoazonosságát, és az anyanemzettel.újjáalaki-
tandó lelki egységét. Mondhatnám .gy is: a közép-európai gondolat próbája az, hogy mi-
ként orizhetimeg vagy találhatja JPeg;újra a maga valóságoshazáját itt Közép-Európában,
itt a Kárpát-medencébena legnagyobb kisebbség:a magyar nemzettestroll918 után lesza-
kitott körülbelül három és fél ,.négymilliónmgyar.

A közép-európai integráció /cétségtelenülelore haladt az elmúlt két esztendoben, kü-
lönösen a ..visegrádihármak" - persze nem mindig konfliktusok nélkül alakuló - kap-
csolataiban. De mi lesz Rqmánia, Ukrajna (Kárpátalja) és Szerbiaesetében? A.hagyomá-
nyosközép-európaitérséget- e~ma-nagyjábóla korábbi ..szocialista" országok övezetéveI
azonos - magát is egy eléggééles határvonal osztja meg: Róma és Bizánc, a nyugati és a
keleti kereszténység,a nyugati és a keleti civilizációegykori határvonala, ami kétségtelenül
a nyugat kárára változott megaz elso világháborúután, midon Erdély-ésaz egykori magyar
délvidék kelet érdekövezetébekerült. Mi, magyarok éppen azért nem nyugodhatunk bele
ennek a régión belüli elválasztóvonaInaka tartósabb létezésébe, kivált abba, hogy ez a
vonal majd gazdasági és kulturális.. vasfüggöny" legyen, mert vagy hárommillió magyar
(Erdélyben,a Vajdaságban,ésperszeKárpátalján!) ma már a keleti övezetbenél. Bennünket
nem vigasztalhat eléggé az,hogy Lengyelország,Csehország, Szlovákia (már amennyire),
Horvátország, Szlovénia(és talán Ausztria)velünk együtt elobb-utóbb egy virtuális Közép-
Európa kerete lehet. Számunkra parancsoló szükség, hogyaközép-európai integráció
elobb-utóbb kiegészüljön délkeleti,~li irányban is.

Következésképp öss7,eköttetést.kellene keresnünk. mindazokkal a szellemi erokkel,
társadalmi csoportokkal, amelyek-ml}gukis érdekeltek a közóp-európai integráció létre-
hozásában, ami egyszersmindaz európai felzárkózástjelenti. A román liberális demokraták-
ra, az erdélyi görög katolij(usokra, a Milosevics~rendszerrelszembebelyezkedoszerb de-
mokratákra, a kárpátaljai ruszinokra gondolok. Mindezegyeloreegy értelmiségipárbeszéd
alkalma és tárgya lehet, ilyen párbeszéd,,példáuléppen a román demokratákkal. a román
érteImiséglegjo1:)bképviseloivelfolyt már eddig is. Ezt kellenefolytatni. mindig újrakezdeni,
hogy Közép-Európa ne maradjon pU/>ztánanoszta1giákvilágában, hanem egyszer ismét
történelmi valóság legyen.samagabelso integtáIódása révén elosegitseaz állami tekintet-
ben megosztottmagyarságminélteljesebbkulturálisés lelkiintegrációját. Ugyaniseza kettos
- közép-európaiés magyarnemzeti- integráció a jövo útja, s ha a nem éppen kedvezo
közép-európaitönéneIemezt az utat isméte1rekeszti,akkor térségünk hosszabb idore ismét
el fog szakadni az európai civilizációtól.és belso fejlodése, modemizációja is megreked.
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TOKÉS LÁSZLÓ

Bevezetogondolatok ~ lázadó hittel
. A Magyar Szocialista Párt Hívo Tago.tának meghívásával kapcsolatban többen is

kételyeiket fejezték ki. Némelyek egyenesen azt tanácsolták, hogy ne fogadjam el a meg-
hívást, nehogy a párt saját politikai céljaira használhasson fel. .

Visszaemlékszem, hogy 1990 februárjában megint mások arról akartak meggyozni, hogy
az akkori egyházvezetok. igehirdetésre szóló meghívásait, kompromittált múltjuk miatt,
utasítsam vissza. Tavaly a debreceni pápalátogatáson való részvét!'ltol is el akartak tánto-
rítani, de egyeseknek még a református világtalálkozó is szentségtörésnek számított. És
tovább sorolhatnám azokat. az eseteket, melyek alkalmával kellemetlen választás elé állítot-
tak, illetve visszautasító magatartásra akartak rávenni egyik vagy másik oldal hívei.

Tapasztalatom szerint Magyarország politikai közvéleménye.. erosen 1negQsz.toit és
polariz.ált, az ország politikai légköre rendkivüldestruktív. A mostohakisebb$égi állapotából
nemzetéhez és az anyaországhoz közeledni vágyó, határon túlélo magyar csalódva találja
magát szemben ezzel az egészségtelen helyzettel. Testvérek helyett mostohákra talál, "~be-
lole is elillan minden testvéri érzés. Hamar kénytelen beletörodni a. Moszkva tér és a Rá-
kóczi út puszta realitásaiba. És maga is alkalmazkodik.

A régit felcserélo újfajta pártosság engem is kezdettol fogva nyomaszt, lelküsmereti
kényszer alatt tart. Hosszú ideig én is messzemenoen alkalmazkodtam, és úgy igyekeztem
viselk$i, hogy senkit ne bántsak, lehetoleg mindenkinek a .kedvében járjak. Nemigen si-
került. Végül azonban meguntam ezt a folyamatos, kínos ~lmazkodást,szüntelen eg~n-
súlyozgatást és bosszantó méricskélést, és nemrég elhatároztam, hogy békésen és csendesen
fe//áz.adok. Tisztáztam magamban, hogy senkivel sem leszek hajlandó távolságot vagy ha-
ragot tartani a másik kedvéért, s noha továbbra is meg fogom hallgatni mindenki vélemé-
nyét, mégis ezután egyedül a lelkiismeretemre hallgatok. Ha tévednék is --- bár jó lelkiis-
merettel tegyem.

Azóta történt, hogy táviratban üdvözöltem a FID/iSZ kongresszusát, Nagyváradon
találkoztam az SZDSZ képviseloivel, és üzentem elnökének, vasárnap pedig elmentem a
Kereszténydemokrata Néppárt I. kongresszusára - ma pedig itt vagyok, a hívo sz.ocialisták
"rendhagyó estjén". És mindezzel együtt utóbb is vállalom a tavalyelottitaxisblokóddal
kapcsolatos álláspontomat. Mert igenis megengedhetetlen, hogy kizárólagos indulatokkal
viszonyuljunk egymáshoz.

Hívo emberként eljöttem tehát a hivo szocialisták rendezvényére, abban az evangéliumi
hitben, melyet itt lévo szolgatársam is minden bizonnyal oszt, hogy: "Áldott, aki.jo az Úr-
nak nevében". - Ittlétünk így legyen áldott. A hit egyetemes, senkitol sem választhat el,
akik oszintén vallják. Nevében senkit sem lehet "kizárni az üdvösségbol".

És jöttem úgy is, mint magyar. Nemzeti közösségünk is van annyira egyetemes, hogy
nem a:kadhat fenn sem országok, sem pártok határain. Meg' kell haladnia az egymástól el-
idegenito különbözoségeket. A múltból örökölt távolságokat is át kell.hidalnia - összefo-
nódva a hegyeket is elmozdítani tudó hittel. ti'

Tartva ugyan a "kereszténykurzus" oktalan vádjától, magyar .keresztén_nt ma mégis
azt mondom, hogy ne vessak el egymást és a bizodalmat - ,;melynek nagy jutalma'\1U1" -,

, hanem fogadjuk be egymást szeretetben. Szocialisták és nem szocialistákotzel bizonyítsák
hiteles keresz.ténységüket és az egész nemzetre igényt tartó igaz. magyarságukat.

Elhangzott Szegeden,a Móra Ferenc Múzeum disztennében rendezett tanácskozáson 1992.
április 28-án.
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BENKÖ SAMU

Szolgálni - szolgalelkfiség. nélkül
Az ÖSSZR1agyarsággyászolitt ezen a helyen, ebben a napsütéssei megáldott órában.

És a gyászolókközött itt vagyunk mi is, Erdély múltjának magyar kutatói, akik a hátunk
mögött hagyott évtizedekbenoly sokszor részesültünk Hajdu Lajos bátorító, kemény kéz-
szoritásában. Kedves professzor barátunk a jogtalanság és jogfosztás, a jogtiprás és jog-
veszt&évadján éppen a magyar jogtörténet erdélyi ága frásosemlékeinekmegszólaltatásá-
val, e források idoszerlí mondandójának hangsúlyozásával tette elviselbet6bbépuszta lé-
tünk hordozását.

Találkozásaink szintereisem voltak szokványosak.A Bécsikaputér dlszespalotájában
- ahogy o nevezte: a Nagy Levelesházban - találkoztunk eloször, abban az idoben, ami-
kor tudvalevo volt, hogya kutatóasztalokegyikénél biztosan ott ül egy középkori hártya-
oIdev61fölé görnyedve Mályusz Elemér, mÜidjárt a bejárat mellett egy terjengos barokk
mondat tarin szóáradatáIioz Kenéz Gyozo keresi a magyar igéket, kettojük között pedig
Hajdu Lajos forgatja alkalmasint az Erdélyi Gubernium levéltárának vastag iratkötegeit.
A kutatás szüneteiben,miközben gyors egymásutánban szlvtuk egyik cigarettát a másik
után, Trócsányi Zsoltnak az erdélyi levéltárakra vonatkozó eligazító szavait hallgattuk. -
6k már mind együtt vannak a testi enyéSzet,valamint az ember alkotta szellemijavak
Öl'öldc6valóságánakbirodalmában. - De ott van közöttük az a Szabó T. Attila is, akivel
Kolozsvár csillagosege aJatt, a Györgyfalvi negyed sétányain hármasban töprengtÜDka
hajdanvolt erdélyi frásbeliségkutatásának feladatain.

Fázódtunk együtt, zimankós téli éjszakán a Balt Orient expresszen,át a Királyhágón.
S mikor mi már nem jöhettünk erre, a pannon tájak felé,jött o hozzánk egyedül, nagy cso-
maggal. Hozta - dugdosva a vámosok elol - Illyés Gyula verskötetét, mellette magasra
nott, ropogós kenyeret, s persze szül6földje venyigéinek blborszfnti termését.

Van egy szava anyanyelvünknek, melyet idoszerunek és helyénvalónak tartok itt
kimondani. Ez a szó: szolgálat. Igen, hiszen fiaink és unokáink gyakran vágják manapság a
szemünkbe, hogy nem szolgálni, hanem élni akarnak.

De lehet- kedvesfiatalbarátaim!- nagy célok szolgálatába szegodve élni! S Hajdu
Lajos élete példAja szerint éppf?n'igy érdemes élni.

A földi létbol immáron kilépett barátunk,. miközben sok kortársával együtt egy nagy
európai látomás igéreteibe belekapaszkodva láthatta és megtapasztalhatta, hogya Platón-
tól Bolyai Jánosig ivetö, a közösségteremtés igényével fellépo utópikus gondolatból miként
tett a keleti despotizmus embert és nemzetet egyaránt megalázó politikai gyakorlata, nem
forditott hátat ifjúkora humanista álmainak, hanem a szaktudomány, jelesen a jogtörténet
magas szintti mtivelésével adott jeles példát a racionális pályamódositásra, foként pedig arra.
hogy a tudományos búvárkodás magányos órijnak örömét miképpen lehet a közösségépités
téglájaként felhasználni. Erdélyi nagy jogászok, a Szász Károlyok, Dósa Elekek, Balogh
Artúrok, MjJcó Imrék példáját szokta nekünk emlegetni, amikor látta, hogy védekezoesz-
közeink közö.ma mennyire hiányzik a korszeru jogi mtiveitség. Éppen ezért minden erejével
támogatta dat az erdélyi fiatalokat, akik jogi pályára igyekeznek - de elvárta tolük,
hogy életük c:6ljának kijelöJés6ben egyeztessék az egyéni és a közösségi érdekeket.

Ebbol az életmtibol tanuljunk mindnyájan - öregek és fiatalok - . szolgálni. Szolgál-
ni - szolgalelkfiség nélkül.

A hamvakat orizze a békesség angyala - a szüloföld kegyelete!

Elhanpott 1992.január 3Q-ána Farkasréti temetoben, dr. Hajdu Lajos, az ELTE jogtörténész
professzora temetésén.
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Esti följegyzések

Közép- Európa mint értékítélet?
A Magyar Lettre legutóbbi, téli száh1ában olvasható egy tanulmány Közép-Európáról.

S minthogye fogalom, meghatár6zhatatlansága folytán vagy ellenére, legalább tíz éve szen-
vedélyesen érdekel, rögtön el is olvastam. Már az elso bekezdésbol kiderült, hogya szerzo
nem nagy hive Közép-Európának. 13nviszont, érdekes módon, épp akkor érzem virtuális
jelenlétét a legvalósziniibbnek, amikor kétségbe vonják vagy egyenesen tagadják. "A foga-
lom természetesen földrajzilag behatárolt - irja Eric Hobsbawm -, a legjobb akarattal
sem kényszerítheto bele sem Oslo és Ibsen, sem Pétervár vagy Dosztojevszkij. Alapjában
véve azonban a »Közép-Európa« kifejezés - mint a közélet oly sok, látszólag leiró termi-
nusa - az értékitéletek közé tartozik. Közelebb áll 'a politikához, mint a földrajzhoz, in-
kább a programok világába, mint a valóságba való. Nem olyasmit jelöl, ami van, hanem
valamit, ami legyett, amit tehát meg kell teremteni. (...) Alapvetoen politikai fogalommal van
itt dolgunk, mégpedig olyannal, amelYnek céljait nemkivánatosnak vagy ártalmasnak, egy-
általán, irreálisnak érzem." - igy az osztrák szerzo. A továbbiakban pedig rövidesen
leírja a lehetséges, vagy valahol éppen érvényben levo Közép-Európa-értelmezések néhány
változatát.

Elsoként az eredeti, nagynémet birodalmi változatra tér ki. Ennek ismertetésétol elte-
kintek, minthogy - megítélésem szerint legalábbis - mára minden aktualitását elveszi-
tette.Majdigyfolytatja:"A Közép-Európakifejezésmásodikváltozata:honvágyak. u. k.
monarchia után. Ez értheto - irja -, hiszen á korábbi Habsburg kettos monarchia terü-
letének utóbbi hetvenéves történelméhez képest a Ferenc József-i úgynevezett »népek bör-
töne« Czernowitz, Kassa vagy Fiume lakosai számára' visszatekintve már nem is látszott
olyan elviselhetetlennek, mint amilyennek 1914 elott tÜDt." Ezt indokolandó következik a
fejtegetés: "Sajnos, semmi kétség afelol, hogy a politikai szabadság és az emberi jogok dol-
gában a régi Habsburg-terület nagy részén ma rosszabb a helyzet, mint I9l3-ban volt. (...)
Ez persze nem azt jelenti, hogy a régi közép-európai k. u. k. konglomerátumot politikailag,
sot gazdaságilag újból talpra kellene állítani. Egyébiránt azt se feledjük, hogy Ferenc Jó-
zsef kortársai sokkal kevésbé lelkesedtek a. Habsburg Birodalotnért, mint mai utódaik te-
szik.(...) A Közép-Európa újjászületését szorgalmazó felhivások, amelyeket az utóbbi évek-
ben keletrol hallunk, negativ, s nem pozitiv értelemben értendOk. Nem azt jelentik, hogy
»vágyakozunk a Sankt Pölten-i vagy görzi testvéreinkre«, hanem: ,»nem tudnánk-e más-
hová tartozni, mint Európa szovjet részéhez?« S ez teljesen termésmtes." Hobsbawm oszt-
rák szögbol értelmezi Közép-Európa jel~t. Tanu1mányának eirne is ezt foglalja magá-
ban: Ausztria és Közép-Európa. Méltánylandó, hogy figyelembe veszi a monarchia utáni
nosztalgiát, fejtegetve az Ausztrián kivüll"'hetséges inditékokat is. Például a két évvel ez-
elottig érvényes szovjet fenn hatóságOt; mely minden bizonnyal akaratlanul is belejátszott
például a magyarországi Közép..Európa-hivek szemléletébe, de nincs kizárva, hogya csehek,
szlovákok és részben a lengyelek értelmezésébe és viszonyulásába is.

De idézzük tovább: "Közép-Európának ez a második politikai változatá meglehetosen
ártalmatlan. A harmadik veszélyesebb, mert különbséget akar tenni »magasabb rendii«
emberek és népek (nevezetesen »mi«) és »alacsonyabb rendííek«között (akik a tobbiek).
Miként annak idején Metternichnek tudtak, ma is mindenki tud olyan országutat, amely a
szomszédos barbárokhoz vezet. S mint mindannyian tudjuk, velünk ellentétben a barbárok-
kal nincs mit kezdeni. Kozép"Curópainak lenni ebben a felfogásban annyit jelent, hogy nem
vagyunk kelet-eur6paiak vagy balkáni lakosok. Mindenekelott pedig ezt: jobbak vagyunk,
mint az oroszok vagy a lengyelek, a románok, a bosnyákok és a montenegróiak, akármi
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legyenis azoknak az »emberalattiembereknek«a neve, akik a legjobb esetben is csak mim
vendégmunkásokkívánatosak »nálunk«".

Még ha alapvetoen me$határozónak tekinthetjük is, hogy a szerzo osztrák szögbol
látja és értelmezia fogalomfáiti válto~tát, annyit mégJCözepesölÍiSá1erettéléstószinteséggel
is be kell ismernünk: elméletileglehetségesKözép-:Eur6pánakegy ilyen, értéktöbbletünket
fitogtató értelmezése is. S nemcsak.osztrák szö$bol tekintve rá, hanem magyar, .szlovák
vagy cseh, de akár lengyel,horvát vagy szlovénszeJUS,wgbolis. Kinek-kineJcugyanis meg-
van a maga Balkánja, még akkor is, ha nem.a Balkán-féIszigetenterül el; vagy esetleg:
földrajzilagmeg sem.határozható. Lehetségesilyen értelembenközép-:eur6pl!is4gothangoz-
tatni, akkor is, ha az ember nincs és nem is volt szovjet megszállásalatt. Ha teszem azt,
kisebbségi sorban él a néhai Osztrák-Magyar Monarchia államalakulatának térségén
(kisebbségiekbolpedig épp elég sok és foleg sokféle él a világ e szegletén),aki érezhetné
úgy: adekvátabb, ha szellemihazájának nem az anyaországa és szülofóldjeközötti határ-
mezsgyéthatározza meg, hanem tágabban: e térség egészét: Közép-Eur6pát.

Noha épp e térség kisebbségistátusban.éIö nemzeteinek lenne jószerével legtöbb oka
arra, hogy jó hetven éve közép-európainaktekintse ~t, mégsemjellemzo. Milyenemel-
kedett státust biztosíthatott voJna pedig nekünk,vajdasági magyaroknak is, ha bo hetven
éve, ha Trianon óta egyvégtében közép-:európai..magyaroknakéreztük volna.magunkat.
Pedig isten láthatja szerencsétlenkisebbségi lelkünket, soha eszünkbe sem jutott. Nem is
juthatott: az anyaországból ki-, az újonnan alakult szomszédosállamalakulatba beszoritott
bennünket a történelem. Örültünk, hogy va~valahol, nemhogyki mertünk volna nézni
a kentésen. Ami minket illet, azon a gyakorlati bizonyosságon kívill, hogy (még) megva-
gyunk, mást sem mertünk magunkról sem tudni, sem tudomásul venni, nemhogya Balkán-
tól való eIhatárolódásunk néven nevezhetoségéntöprengfjink volna. Holott mi mégicsak
közvetlenültapasztalhattuk, hogy kulturális örökségünk nem a Balkánhoz, hanem ahhoz a
térséghez köt bennünket, amely né~ évt:nát a Habsburg-monarchiaállaJJ1alakulatába
tartozott. Ám.a ténylegesközép-:európaiságegészségesés nem.reszketegés önfélto nemzeti
tudatot feltételez.alaposabb történeti és önismereti tudást, mint amilyennele térség kisebb-
ségei,de többségi nemzetei is jószerévelrendelkeznek.

De térjünk még vissza a szóban forgó tanqlmányhoz: "Közép-Európa mint politikai
fogalom tehát elvetendo- állapítja meg a szerzo,kétségkívülteljesen~lyénvalóan.- De
mi a helyzet a közép-:eur(pú kult1\t'ával?-- teszi fel az ugyancsak kétségkívülhelyénvaló
kérdést. - Van egyáltalán ilyep?Azaz. van-e regionálisankörülhatárolható magas kultúra,
muvészet és tudomány?" Majd - számomra legalábbisvitatható érvényességgel- a kö-
vetkezoképp adja meg a váh!.szt: "Egykor volt. ilyen közép-európai kultúra. Európa nagy
részében ez az emancipáJódott, vagyis muvelt és polgárosult zsidók kultúrája volt a német
mtivelodés hegemóniájának idoszakában. Három ekból is ,közép-európai v.olt. Eloször is, a
német csak Európa középso részén volt a kultúra voltaképpeni nemzetközi nyelve, ha nem
is az egyetlen. A közép-európai kultúra egy németül beszélo csoport kultúr~a volt, amelynek
tagjaira az volt jellemzo, hogy más nyelven is beszéltek, s így kulturálisan az összeköto ka-
pocs szerepét játszhatták a népek között. (o..) Emiattva.Iós:zintíleg nem tekinthetjük valódi
közép-:európaiaknak azokat, akik nem álltak valamiképpen a nyelvek és kultúrák kereszt-
útján, hanem pusztán nemzeti vagy regionális sajátosságokhoz kötódtek."

E jegyzet terjedelme nem teszi lehetové, hogye bonyolult kérdést, hogy létezik-e ma
közép-európai kultúra, érdemében akárcsak meg is fogalmazzam. Egyelore azzal zárom
följegyzéseimet, hogya szóban forgó osztrák szerzonek nemcsak válaszával nem tudok
teljesen egyetérteni, de kultúrafogalmával sem. Nem hiszem, hogy helyénvaló magas. kul-
túrára, muvészetre és tudományra szúkiteni egy hajdani, mostani vagy esetleg majdani
közép-:európai kultúrának a fogalmát. HobsbawmtagadjamaiIétét: "Ma,egyrészt viIágkul-
túra létezik, másrészt nemzeti kultúrák" -állapitjaIIlCg: Nem hiszem. Számomra igen
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valószinu, hogy, valamilyen formában ma is létezik, megvan egy nehezen meghatározható
közép-európai ku1t~a. is. ~mmiképp sem úgy, mint értékítélet. Puszta ártalmatlan mO-
narchia-nosztalgia lenne CiPpán?Errc: próbálok majd a továbbiakban körültekintoen leg-
alábbis: rákérdezni.

Magyar Szó, Kildró, 1992. jan. 25.

"Európa utáni honvágy"

Legutóbbi följegyzése~metazzal zártam, hogy szerintem létezik egy nehezen megha-
tározható közép-európai kultúra is. S nem hiszem, hogy e föltevés puszta ártalmatlan mo-
narchia-nosztalgia lenn~csupán. Min~nekelottazért nem, mert a né/lai Osztrák-Magyar
Monarchia fennállásának idején sem azzal a kétségtelen egyértelmuséggellétezett, hogy
abba automatikusan beletartozott volna minden egyes ku~urá1is,és muvészeti megnyilat-
kozás, amely a Monarchia egészénektérségében létrejött. Ha létezik valaha a Monarchia
államalakulatának keretében közép-európai kultúra. az semmiképp sem jelenthetett érték-
ítéletet, de alapvetoen kifejezett egy önmeghatározást és orientációt. (Hanák Péter megha-
tározása.) A közép-európai kultúra mint önmeghatározásés orientáqiósem a múltban, sem
a jelenben, sem pedig a jövqben nem volt, nen].leszés nem is lehet olyan egy tömbbol fara-
gott, mint az egyesnemzetikultúrák. Nen;).isvolt és nem is lehet soha olyan egyértelmu,mint
ez utóbbi. Szükségszeruentágabb, nyitouabb, és minden egyértelmüsítésnekmélyen el1eD-
álló fogalommal van dolgunk.

A közép-európaikultúra fogalmának meghatározási kísérleteisorán már csak azért is
óvatosnak kell lennÜnk,mert nagyon nehéz megtalálni a megfeleloegyensúlyt,anasonlósá-
gok és a különbözoségek.fI1e~\ltározásáközött.,Abban az értelemben,ahogyan'Dani(o Kis
fogalmaz errol: ".. .az az érzésem - írja Váz./atok ki)zép-európai témákra címü esszéjében -
hogy manapság valamiféle, egységet látni ebben a kiterjedt és heterogén térségben, e meg-
annyi nemzeti kultúra és nyelv között, jószerével bizonyos egyszerüsítés: a különbségek elha-
nyagolásának, iÍletve a' közös vonások hangsúlyozásának eredménye. (Szemben a naciona-
listák eljárásával, akikelsiklanak a hasonlóságok fölött, viszont kidomborít ják a különb-
ségeket. "

Sokkal köz~ebb jUtunk e fogalomban rejlo önmeghatározás és ÓÍ'ientáció mibenlétének
meghatározásához, ha nem monarchia utáni nosztalgiát olvasunk ki belole, hanem Európa
utáni hoxwágyat. Abban: azért.lemben, ahogyarr errol ugyancsak Danilo Ki§ ír: "Ha félre-
teszünk bizony6s történemu és geopolitikai reminiszcenciákat, érdeket, szövetséget! és helyi
antagonizmusokat, ha 'egy pillanatra' megfeledkezünk az összettizésekr61 és háborúskodá-
sokról,errol az egész bonyOlult történelmi háttérrol, amely a nemzetek közötti kölcsönös
vontalomból és ellenszcnvMI tevodik össze, a közép-európai kultúra, mai szemmel nézve,
afféle "Európa utáni honvágyriak" látszik: E mélyen igaznak tüno megállapítás gyökereit
pedig a következoképpenhaHirozza meg Ki§: "Közép-Európa" kulturológiai szem.pontból
legfeljebb még csak hivátkozási' alapul szolgálhat arra a közös európai családfára,amelYnek
keleti le'ágazásai ugyananrtak a gyökérnek abajtásai, s a középkor, a vallás '(vilnások), a
reneszánsz, a barokk egyazon nedveibol táplálkoznak. "Közép-Európa" fogalma megjelöl-
heti továbbá azt a legitim kívánságot is, hogy ez a közös örökség elismertessék, tekintet nél-
kül a különbségekre, vagy éppenséggel miattuk. Mert ezek a különbségek teszik sajátossá,
ezek kölcsönöznek neki külön identitást az egyetemes európai entitás keret~ben."

Amikor Hobsbawm tagadja Közép-Európa mai érvényességét, azzal érvel, hogy ..ma
egyrészt a világkultúra létezik, másrészt nemzeti kultúrák", az európai kultúrát - különös
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módon - meg sem említi. Nem hiszem azbnban, hogy valamiféle viIágkUltúra térhódítása
belátható idon belül elmoshatná a különbségeket aközött, amit európai kultúrának neve-
zünk, és az ún. világkultúra között. A viIágkultúra gyors térhóditi1sának legfobb oka ugyanis
az, hogy kialakult a mindennapi nyelve. Ilyenek például a különbözo zenék, de ilyen a táp-
lálkozáskultúra világkultúrájából átvett hamburger is. Egy-egy kultúra egésze azonban nem
nemzetköziesedhet teljes egészében, mert az önmaga teljes feladását jelentené. Ha létezik,
márpedig kétségkívül létezik európai kultúra, mindenképpen léteznie kell közép-európai
kultúrának is, épp a kettojük közötti különbségek néven nevezhetosége okán.

Mind Hobsbawm, mind pedií Danilo IGAKözép-Európáról szóló írása a nyolcvanas
évek második felében íródott, amikor Közép-Európa térségében még szinte végeérhetetlen-
nek látszott a szovjet fennhatóság, s amikor Jugoszlávia megléte oly természetesnek és
magától értetodonek tetszett, hogy az a "konkrét prés", amely a nacio11álista és soviniszta
ideológiák vihariramú elburjánzásához s a háborúzások kitöréséhez vezetett, józan ésszel
teljesen elképzelhetetlen lett volna. E röpke idotávon máig nagyon sok minden érvényét
vesztette, a Közép-Európáról való gondolkodás azonban nem. A ránk szakadt pusztítás és
rombolás e rettenetes korszakában az nyer mindinkább igazolást, hogy milyen reményte-
lenül zsákutcába vezet a csak nemzeti kultúráknak és valamiféle világkultúrábai1 való gon-
dolkodás. A nacionalizmus nacionalizmust szit, a saját nemzeti kultúránk miridenek fölé
való emelése kizárólagosságot, amibe - hosszú távon legalábbis - nem a másik nemzet
kultúrája, hanem épp a magunké bukna bele.

Közép-európaiságról töprengeni ma éppoly illegális szellem,i tevékenységet jelent e tér-
ségben, mint például 1986-ban, csak másként. Ekkor írta Danilo KiA a következoket:

"Mivel már maga az a tudat, hogy részei vagyUnk egy közép-európai kultúrának, végso
soron disszidensség, az író, akit közép-európainak neveznek vagy aki Diagát vallja annak,
legtöbbször számuzetésben él (Milosz, Kundera, Skvoretzki) vagy félre van állitva és szamiz-
datokbanjelenik meg (Konrád), vagy pedig börtönben van (Havel);" Ma viszont a különbözö
nemzeti eufóriák és túrhetetlenségek közepette a másságokméltáhylását, lebecsüléstol men-
tes tudomásulvételét ígérné a közép-európaiság mint önismeret és orientáció.

Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép::Európa cfl11u(1989-ben napvilágot látott)
prózakötetének alcíme: Változatok a szép reménytelenségre. Közép-Európáról toprengeni
ma is, s e szögbol tekintve rá tán soha jobban, mint épp most,ennyit tesz: végigfutni a
szép reménytelenség különbözo változatainak skáláján. Szép reménytelenséggé eszellemi
"ujjgyakorlatokat" mindenekelott az teszi, hogy e térségben a nemzc.:\iés DIf~ti kisebbségi
önmeghatározásunk sérült. Szemellenzos,elvakult vagy vak. ' .

Tagadhatatlan, hogy van ebben a Közép-EW;ópa-fogalomban vatami délibábszeru
örök távoliság. Látni véljük az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után néhány év-
tizeddel, holott amikor a legreálisabban létezhetett volna, valamennyi itt élo nép a ",*pek
börtönének" érezte. Ott le~gett megszépített múltként és elérhetetlen jövoként azon népek
szeme elott, amelyek az elmúlt negyvenöt évet szovjet fennhatóság alatt töltötték. Most
ugyanezek közül hányan vélik máris Európát édes otthonuknak'l Közép-Európa tagadása
ma sokkal inkább következik önismerethiányból, J;nintnéhány évvel ezelott. Ez a mostani
azt látszik bizonyítani, hogy az eszmei totalitariw!iÍs megszunte után a vélt vagy valóságos
nemzeti szabadság és önrendelkezés is járhatön~e.tzavarral. Mindebbol persze nem kö-
vetkezik közvetlenül az, hogy helyes önismerettel rendelkezni e térségben annyi, mint közép-
európainak lenni. de orientáció szempontjából mindenképp a legmérvadóbb látószögnek
látszik e té~intetben.

Magyar Szó; Xi/dIó. 1992. febr. 1.

62



A pokol: a másik nemzet
A SÉRüLT NEMZETTUDATRÓL

Legutóbbi följegyzéseimbencsupán egy mondat erejéig tért~m ki arra, hogy Közép-
Európáról mint önismeretrol és orientációtól való.töpIeDg4lsünketmindenekelott az teszi
"szép reménytelenséggé", hogy e térség valamennyi nép6nek nemzettudata s&ült. Nem
halogathatom tovább e kérdéskörre vonatkozó gondolataim följegyzését. Pedig lényem
egyik felével legszívesebbenörök idokre elhalasztanám. Abban a csalfa reményben, hogy
majd csaIcátvonul fejünIcfelett, majd csaIceJmúliIcaz a gyilIcosegymásnakfeszülés,amely
e térség népeit mostanában újfent oly markánsan meghatározza.De végül is be kell ismer-
nem magamnak: följegyezniegyötrelmesen idoszeriitárgyra vonatkozó gondolataimat, ön-
ismeretemés orientációm egyetlenreleváns formáját jelenti.

"A biztonság hiánya, az a felismerés,hogy a nemzet léte nem magától értet6dó,a mai
napig az egyik legjellegzetesebb társadalom-1élc;ktani vonása Kelet-Európának" - áIlapfija
meg igen pontosan Jacques Rupnik egy régetibi Magyar Lettre-ben olvasható tanuImányá-
ban, amely a nacionalizmus kelet-közép-európai ébredéséveI foglalkozik, különös tekintettel
a történelmi gyökerekre. Noha e (föltehetoen 1990-bon.iródott) tanulmányt sok vonatIcozás-
ban sajnos túlhaladta az ido, a Balkán térsége azóta drasztikusan "libanonizálódott" pél-
dáol, a bizonytalanság gyökereit illeto megáIlapitásai idotállóaIc. Vitathatatlan, hogy "e
nemzetiségi jogviták gyökerét a történelmi elfojtásban kereshetjük. A. nyugati neJD7JCteltkel
ellentétben Kelet-Európa népeinek 1918-ig nem volt álIamulc, sokncmzetisésii birodalmak,
Ausztria, Oroszország, az oszmán birodalom fennhatósága alá tartoztak. Nacionalizmu-
suk elobb fogalmazódott meg kulturális és nyelvi vonatkozásban, mintsem politikailq."
Majd felteszi a kérdést: "Vajon mekkora lehet az elfojtások fölszakadásának lehetosége a
most kezdodo poszt kommunizmus idején?" .

"Két elgondolás van érvényben - ifja Rupnik -: a h6t6szekrényé ~. a purgatóriumé.
A kommunizmus egy kicsit a Mtoszekrényre hasonlit, amelyben mintha évtizedekig be
lettek volna zárva az élo népek. Problémáikat, szomszédaikkal való rivalitúaikat beCa-
gyasztották. S most mindez újból napvilágra jut. Olykor ugyanazon szavakkal és elképze-
lésekkelszinte érintetlenül, olykor - ha a híitoszekrényrosszul muködött - komoly káro-
sodással kerül elo, amit ötven éve beletettek." Arról, hogy a "Mtoszekrény" milyen rosszul
muködött, elore elképzelhetetlen, irtómtos tapasztalatokkal gyarapodhattunk az e tanul-
mány megirását követo röpke másfél év leforgása alatt. MindOnokelöttitt, a Balkánon,
legalábbis területének túlnyomó részében, ahol az a bizonyos "hI1t&zclaény" méa mindig
használatban van, noha már régen nem ndiködik. S ez a körülmény a font idézett elgondo-
lásnál jóval tovább bonyoHtjaés "libanonizájja" a helyzetet. .

S hogy mi köze van ennek Közép-Európához? Amikor a Balkán az Balkán, s a fOlY-
veres összetfizésekitt folynak, ahol a "ht'itöszekrény"szerepét mostanában a b6kekötések
sorozata vette át, S ez a "hlitoszekrény" is "rosszul muködik". Sokak szem6ben- kivált-
képp tolün.készakabbra - minden bizonnyal teljes dezorientációként hat Közép-Európa
emlegetése itt. Kétségkfvülsokakban mfiködik értékitéletként e fogalom, mármint, hogy
mi itteniek vagyunk azok, akiket mint primitíveketnem illet meg a Közép-Európába való
besorolás. S erre is meg kell fogalmaznom a magam "följegyzéseit". Meggyozodésem
ugyanis, hogy Vajdaságegyetlenlehetségesorientációja csak :l{özép-Európalehet. Elsosor-
ban azért, mert történelmigyökereie térséghezkötik. Igaz, hogy századunkfolyamán e tar-
tomány etnikai összetételéntöbbször is eroszakosan változtattak (elég,ha utalunk a ki- és
betelepitésekre),soknemzetiségfivoltát azonban - hála Istennek - a mai napig'sem sike-
rült egyetlen hatalomnak sem felszámolnia. Vajdaság a mai napig is: Közép-Európa -
kicsiben.A többszázadosegyüttélésnekkialakult ogyolyan hagyományaés kultúrája, amely
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bizonyos értelemben kiepens\Íb'fJ.zoU/Jbb. mint ami s~knemzetiségu. tekintetében Kö-
zép-Európa egészére jellemzo. Itt ugyanis azegyütt élo nemZetek önáiió áIlamiságr61 szám-
beli csekélységük folytán s9~ ábrándozhattak.. így önáJlósodási áJmukat egyetlen re-
zsim sem tehette "hiítoszekrénybe". Mindez persze a gyakorlatban korántsem volt soha
ilyen egyszerü és egyértelmu, fobb voná$okban azonban mégis iAZ.

. V~d8ságot egy virtuáJisan.jUetolegönmegbatározás és.orient!i.ciótekint~tébeDlétezo
Közép-Európába sorolni, történe\nÜ és kulturális gyökerein túl - többneJW.Ctiséguvolta
mia~t lehetséges.S ez jelenleg ~ mi,tagadás - elsos.orbanaz aktuáJis hatalommal való
szembesülés megnyilatkozásának'minosül. Meggyozodésem azonban, hogy hoss~ távon is
~egyetlen releváns orientációt képviseli. Az uralmon levo hatalommal szemben,i ellenzéki-
ségen túl is adva van (még mindig, a hatalmas .méretu kivándorlás ellenére is) a soknemzeti-
ségiíség ténye. Annak a bizonytalanságnak az enyhülése, mejy nemcsak Vajdaság, de egész
Közép-Európa és az egész Balkán térségének népeit jellemzi - nem a homogén nemzet-
áJlamok rnQgteremtése révén fog bekövetkezni {hisz ilyenek teremtése itt teljes képtelenség),
hanem egy ~dani politikai oldódás lassú folYatnata, során, amikor e népeknek alkalmuk
les1;számot vetni a tulajdon ne~ttudatukkal; Hogy mindennek eljöveteléhez az én életem
- reálisan me..ítélheto tartalma...,.., nem lesz elegel.14o?Egész biztosan n~

Itt tensodünk valamennyien az elJY,másnakfeszüIésgyilkos poklában. A sartre-i eg-
zisztencialistatétel. miszerint a pokol: a másik ember, k,elet-kö7,ép-európaiváJtozatban: a
másik nemzet. Nincs más megoldásunk,miIlt 8.remény, hogy e pokolból egyszerkikecme-
reghetünk.S arra gondolok,ha egyszereIéremeJeneketIenneklátszógödör peremét,amelybe
belevettettünk miitt, Közép-Európa peremén, legalább tudjam, melyik azaz irány, amely
a maga délibábszerü örök távo1iságábanis, mint orientáció, egy emberformájúélet élésére
valódi eséJlyel k~gtethet. ' . . .

Olvastam nemrég a kolozsvári Korunk egy régebbi számában Szilágyi N. Sándor toná-
ból egy tanulmányt Szempontok a nemzettudat lélektanához cimme1. Az erdélyi magyarok
sajátos. nentrettudatá.val foglalkozik. Rendkíyül elgondolkodtató. Olyan szempontokat fog-
lal magába, amelye.ktámpontuJ szolgálhatnak Ii vajdasági magyarság nemzettudatának
vizsgálatához is, sot meggyozodésem: egész Közép-ElU"ópa nemzeteinek nemzettudata vizs-
gá.1atához is. Szilágyi N. Sándor fókuszált nemzettudatként határozza meg az Erdélyben élo
magY8f$á.gnemzettudatát. "A.nemzettudat ugyanis. mely végso soron a különbözoség, a
másság tudata (az azonosság tudata mellett), nem úgy alakul ott, ahol valamely etnikum
kompakt, homogén tömegbenéldgy nagyobb területen, mint ahol különbözo etnikumok
élnek együtt." Összevetve á magyarországi magyarok nemzettudatával, mely szerinte diffúz
netnzett~datnak tekintheto, megállapítja, hogy. a romániai magyarokkal más a helyzet.
"Mi általában korábban, már két--háromévesen megtudjuk, hogy magyarok vagyunk, hiszen
a különbözoség evidenciája ott jár~kelaz utcán: abban az életkorban rendszeriW nem értjük
~ég a románok .beszédét, sha értünk is belole valamit, nyilvánvaló, hogy az nem magyarul
van. Így nálunk a másság tudata nem valami általános, közelebbrol nem határozott ismeret,
hanem konkrétan a románokhoz kapcsolódik: az, hogy magyarok vagYUnk, esetünkben
konkrétanaztjelenti,. nogynemvagyunkrománok.Nemzettudatunktehátkettosmegha-
tározottságú, és szervesen bozzátartozik a pozitiv definíció is, a nyelvi-etnikai hovatartozás
tudata~s anegatfv is, a másik etnikumtól való különbözoség tudata. Így aztán, te~k,'nem
tet$zik, a románok óhata~ul hozzánk tartoznak, hiszen a tolük való kmönbözésünk tu-
data szervesen beépül személyiségünkbe. Ennélfogva mi egyszerre vagyunk magyarok és
nem-románok. Nevezzük ezt a fajta nemzettudatotfókuszáJt nemzettudatnak."

. Minthogy az a bizonyos hutoszekrény többé-kevésbéegészségesnemzettudatunkat is
be(agya~totta az elmúlt évtizedek folyamán, úgy tunik, önismeretiszempontból nemcsak
nemzettudatunkat,.de annak -:-. e térség nemzeteire kisebb vagy nagyobb mérték~n, de
egyltJ'ántjellemzofókusz(Jltsá1lQtis,üdvoslennemár egyszer.közelebbrol~mügyre vennünk.
SzilágyiN. Sándor tanulmányának szempontjaikituno mintául szolgálhatnake tekintetben.

MagyarSzó;Kildtó,1992.febr. 8. JUHÁSZ ERZSÉBET



-------

HERMANNGUSZTÁVMIHÁLY

Székely nacionalizmusvagy rendi öntudat?
PILLANTÁS A 18---19. SZÁZADOK FORDULÓJÁNAK

SZÉKEL Y KÖZÉLETÉBE

Székely nacionalizmus a 20. század alkonyán? A politofógusok kissé tanácstalanul foM
gadtlik ezt az elso látásrá valóban bizarr jelenséget. Reakciójuk értheto, hiszen a nacionaliz-
mus a modem nem22tek sajátja, mig az emberemlékeietóta magyarul beszélo nemes székely
nemzeret csupán a középkori Erdély rendi natiójakénftartották számon, mely azonban a
kofszerü6rtelemben vett nemzetté válás, szakaszában a magyarság szerves részeként, a ma-
gyar nelI12iCtiérdekek áldozatkész és önh1datosvédelmezojeként jelentkezik.

A székelykeresztúri Székely Ifjak Fóruma köré tömörült csoport ideológusa, O. Bor-
bély Levente állitja és bizonygatja: a székelység igenis nemzet. okfejtésében elóbb székely
etnoszról beszél, melyet nagyvonalakban a sztálini nemzetdefiníció alapján próbál megha-
tározni ("...olyan emberi közösség, amelyet a következo tényezok kovácsoltak össze: a
közös származás, sors és történelem, az ennek folyamán kialakult közös anyagi és szellemi
mdwibJq, az ennek megfeleloen kialakult társadalmi, polititai s:rerkezetteléB az _mikai
öntlli:ltUtal. amely mindezeknek élo tárhá2:a:'), 1 kifulejtw j tiyiWánslránclékosan " 'a ,fel. -
sorolásbóh nyel&let.Emulasztásra késobb vissza~r: "...a ny«vet illet6enazt is ken tudni,
hOlYegy népnek három nyelw'Wl1:a baszélt,az irott és az éltetteIt.Ebbol a háromból csak
egylett finnugm(magyar)."1A nyelvkapcsán páPhuzamotVORa magyarulbeszéloszékelyek
és az aRsolulbeszéloamerikai néaerelc:'me&'az kek között. Különös: a brosúra megjeleMsé-
vel csaknem egy idöbeAegy romAn újságil'ó t0lW>61olvashattuk, ,hogy ,,:..a nyelv nem
lehet a iIemZetea)ledülimqhatánDltótricériuma (lúd Dél-Amerikábana spanyolul beszélo
~, boIMaiak, kolumbiaiak,peruiak, YeDellUeIaiak_;).KÖYetkezésk6ppen az
osztI1ák-magyar dualim11lSidején elm8gyarositott,.de neJD2X:tiöntUdatukat megOrzosz6.
kelyek vissza kell hogy kapjak neJm'.etist4tusukat..,.".8

VisszatérveG. Borbély Levente fejte,etéséhez: o it csonldtott SZtálinipontGkalapján
mqhatározott közössqet akely etnosmat ;neVén,bófoIIyáramaga is érezWn, hogy sem
a definició, sem a közösség, amelyre vonatkoztatja, nem felel meg csak igen hiányosan
azoknak a követelményeknek,amelyekfigyeIembeYételé\1elegynemzet egyéniséaekörvona-
lazJrató.Az ekk'ppen etnoszkmt (magyarán:'n6pként)definiált székelységazonban a bro-
súra uövea'ben . vVatlanul nerrizettém jeIadké2ik, iné8pedig a szó modem 6rte~ben.
Mikor és miképpen vált azzá? '- erre nemkap.uu: vttlat.zt.

~ tanu1mány nem vitairát, hiszen O; IBorbély Levente ffizete, melyben a: mÚosz
keveredik: OlY indokolatlan 68 reménJteleA kMleti kaland forgatókönyvévei, historicigrá-
fiai sampontbdl kariózumldmba sem '/ehetO, Minduok&t, akik szóra méltatták, abátt6rben
7J(jJójelenIJI4getkésztették arra, hbiY 4114stfoglaljallak..Nem néhány fiatal délibábog áim8
It J1)tUStaJanltó,haDelftaz ft politik'i hazárdjáték, mdybenaz általUk keltett hangulalOt próo
báljü; felt8saJálni a töNneti .igaDágot többnyjft jól ismero kalandátok, akÜI:egy 'hagyo-
~ aIaPrOr;Ott,.de perspektlvariélk:titi, niadástll kidotgoa::at1wt és zaV8WS' autonómia-
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terv meghirdeté~vel robbíU'ltottak ki ne~tk~bottányt, Az 1991 oszén lejáts7,Ódott e»

mények Bibó István évtizedek!te..t-o~~~'it gondolatát igazolták: azönrendelkezésielv sérelmeinekZavarlCelt5,dCS -. ... ó Szerepenyilvánul meg abban, hogy
hatásuk jelentoségében messze túlmegy az érintett elégedetlen lakosságon, s kiterjed az egy-
mással szembenálló érdekelt országok egészére... Ez a hatás legfoképpen abban nyilvánul

meg, hogy az önrendelkezésbol kiinduló nemzeti tudl\.~q..,$ZCD?PefordUjaadew.ok.r~iáv~,
Különösen fenyeget ez a demokratizálódás átmeneti áltápotában Iévo'.:.. országokban~az
illojális vagy annak tekintett államrészek vagy kisebbségek léte a szabadságjogok felfüggesz-

tésér~ sez?d~ egész o~s~~ideD1o.kratiz~~sánSlk, ~~r?~~sár~ ~d ~nf~~vo ~c~~t;
a békés"1in:mkl nem elégü1o onre~sl Igények' ktil~olitlkában é~ bé:lpo1itikába~ veszé-
lyes és ugyancsak antidemokratikus kalandorpolitikára adnak indítást; végül az önrendel-
kezés kilátástalansága az azt e~mi nem tudó népekben vagyembercsoportokban kiábrán-
dult és szabadságellenes ideológi~ és mo~Jmak fellépésére ad tápot...4

Mindezek tudatában, hogy elejét vegyük az újabb politikai ballépéseknek, kötelességüIik: .

tudomásul venni: bár ninc~tö~ga1apja (az úp.. "székely autop.ólUÍa-terv"nyilvánosságra
hozatala alkalmával, 1991 októberében a székelységmagasfokfJ,po1i\ikai érettségrol tett
tanúbizonYságot);szébly"naciop.alipnU$'-':~k ~étezik.Indokolt~e,vagy csak a po~-
tikai demagógiaeszköze,vannakoc,újko~ ~lozményei,vagycsupán ~ Qr,bán~ nyomán
(re)folklorizá1ódott,a székelymito~ógiávalegy~lvadó történeti h;l,gyományokbaqgyö~-
rezik? Talán közelebb kerülünk e kérdés~ megválaszolásáqoz,WimeSyizsgáljuk: miként
viselkedetta székelységabb;m a kórban, amikor a közép-ke1et-európai'régióban'é1(Snépek
nenu:etté érése, nemzeti é,bredésev,égbement. '

,,;..'.. .,

*

, Általánosan ismert tény, hogya felvilágosodás, mely nyugatOJ'ta társadaIP1i megújhodás '

eszmeikerete volt, Közé~~el~t-Európában eroteljesnemzeti szinezetetnyert.,A Habsburg
Birodalom etnikai sok8zinüsf3e,az efre ráépülo és - nyüJsti .perspekUvából mindenképpen
~. elavu1ttársadabni viszonyok;következttben,fU itt éJi)népek nemzeti ébredésebonyolult
folyamatként jelentkezik, melyben oemzetiés J:8Ddi~<k:kek tö,bbsíkon keresztezik egYJDás.t.
A malY~ rendek Bécs központositó politikáját p...~bálJiksem1e8C'8keni,mig Il ~bok,sz1o- '

vák:ok. románok, azaz (egyelore a saját rendi önkormányZattal éli a'nu1lyarokhoz hasonló
elojogokkal rend!illcezo horvátokatJeszámitva.) a tönéoolmi Magyarország jelentosebb nem
magyar népei. a magyar nemességgel lmriUnek.sze~, tÖ1'ekvéseikhez.a.k.czdeti. impulzust '

pedig éppen a bécsi udvartól kapták (a 9ÖfÖgkatolikus .erdélyi román püljpökség és'papi.
szeminárium a 17-18. századok fordulójától,. ,a p~QQyi ~ák papi szeminárium ,II.
József korában, a szerb ortodoxegyháztámoga_a "Ityelri tankönyvek, iskolák te-
rén az orosz befolyás ellensúlyozására), mely tudatosan segítette öket egy saját értelmisógi
réteg Icitermelésében. ,;, .

HoJ heJyezkedik el az érdekek emc boDYolult,,~vevónyében a székelység'?
A 18. századi székely rendi "naciona&mus" két,hevesebb hullámban nyjlvánult meg:

az 176Q,-asévekeJején, a Witáro~kfeláWtása Iel'eagá1áBaként,.és.a.a:1780"altévckben,
a II. József-félereformok elleni szervezettti,kakpzásformájában. .

Anyugaton viselt háborúk (hétévC16háború- 17S6-1763)követk~tében a birodalom
keleti határainak védelme foghijassá.vált, DÖVelvc.atatár beütéselc<:ésaz ellenorizetlen né~
mozgás, nyomán,a pestis beszivárgásának Vt$7.é}yét.A &ákÓC7i-forradalom óta:határorszol..'
gálatotteljesíto, polgári zsoldos orség (az 'Ún. "plájások'~);ugyanis ~a központi ha~lolD
megitélése szeriru - elégtelenvolta feladattoljesitésétte.Br.Buccow Adolf'Miklós, Erdély
1761 elején kinevezett katonai parancsnoka, miutánmegbítatísának el${),évében sikeres,
toborzást folytatott a határ menti román vidókeken. ahol a kecseatcto,e1onyökés szabadal..,
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mak fejében Oobbágyterhek alóli mentesülés) a lakosság buzgón íratta magát a határor-
ezredbe, 1762 nyarán megkezdi a székelyezredek feláUitását. A székelyeket eloszor a Br.
Schröder ezredes által aláírt, a királyno nevében tett eloterjesztés - politikusan - osi
harci erényeikre apellál"a próbálja önkéntes hatáForszolgálatra birni ó

A Gyergyóban megkezdett toborzás alkalmával viszont a nép azzal érvelve, hogy"...ok
mindig szabadok voltak s katonáskodni is nem rendeletre, hapem törvényeik s kiváltságaik
értelmében szoktak v(illttörvényesen rendelt honfitársaik vezetése alatt...",s megtagadja a
fegyverfelvételt. .

Udvarhelyszéken a bizottság fenyegetozés és egyfajta - egyelore visszafogott - ero-
szak útján próbál sikert elérni, de a foparancsnok tartva a székvátosban összesereglett, egyre
tilielmetlenebb tömeg indulatától, meg bizonyára számolva azzal is, hogy ez a Székelyföld
közepén elhelyezkedo vidék nem igazán fontos stratégiai szempontból, néhány napos huza-
vona után 1762. szeptember IS-án elhag~ja Székelyudvarhelyt. Az anyaszék megmenekült,
ám Buccow és emberei ezt követoen mind eroszakosabblU'l és kitartóbban lépnek fél Csik-
ban, Gyergyóban, Kászon- illetve Háromszéken, valamint Udvarhelyszék Bardóc fiúszéké-
ben. Udvarhelyszék kedvezo helyzete arra készteti a szomszédos szélc!eklakóit, hogy "kö-
zönségéhez" mint a "székely natio fobb tagjai"-hoz forduljanak (mínt Háromszék lófó és
gyalog székelyei átiratokban, melyet Udvarhelyszék közgyillése 1763. július 12-én tárgyalt
és vett jegyzokönyvbe). Ezt a megszólítást Udvarhelyszék anyaszékiminoségénekelismerése-
ként is értelmezhetjük (amitol a többi szék tisztviseloi korábban nyilvánvalóan idegenked-
tek). Az egyébként tisztázatlan eredetu, különben is régen elavult anyaszéki státus, mely a
gyakorlatban a székely nemzetgyulések Udvarhelyszék valamely helységében való tartásá-
ban (lehetséges magyarázat a központi fekvés) és az itt rövid ideig - bizonyítottan 1505-tol
1562-ig~ míiködofellebbvitelitörvényszéklétében nyilvánult meg (a köztudattal ellentét-
ben Székelyudvarhely, az "anyaváros" sohasem volt a székelyek fokapitánya,és még ke-
vésbé a székely ispán székhelye), a IS. század körülményei között látszólag visszanyeri
idoszeríiségét. Udvarhelyszék kozoemesei Pedig érezvén, hogya határor-katonaság terhé-
tol szorongatott székek tolük várják a segítséget, mintegy "nemzetmento" szerepben tet-
szelegve fordulnak székük tisztjeihez, jelezve, hogya nemzet "súlyos bajai" orvoslására
"megmásolhatatlan" szükségük lenne a székelyek mindennemíi "törvényeire, diplomáira,
privilégiumaira, constitutiojaira, indultumaira, szokásaira, éte.", ezért kérik "az egész
archiumot (igy!) elso levéltol fogva utolsó levélig felhányattatni", a talált "szükséges instru-
mentumok" másolatait pedig kezükhöz.adni.7 A szövegbol kitetszik: ok még esküdni mer-
tek volna arra, hogya székelyek osi törvényeit tartalmazó legendás nemzeti levéltárnak vala-
holott kelllappangani az anyaszék archivumának egyébként valóban gazdag és viszonylag
régi iratanyagában.8

A politikai harci eszközként bevetett történelmi érvelés - amelynek szilárdabb meg-
alapozásához kellettek a székelyek régi törvényei, diplomái, 'privilégiumai, constitutiói,
indultumaí (kedvezményei), szokásai - a korabeli joasérelmeket panaszoló beadványok,
társadalmi vagy nemzeti igazságtalanságokat leleplezo írások gyakbri kelléke, találkozunk
vele Európa-szerte, a francia felvilágosodás képviseloinek munkáiban (lásd Rousseau Társa-
dalmi szerzodését) éppúgy, mint az akkor születö román nemaeti ideológia alapokmányaiban.

Ebben a szellemben fogant a háromszéki lMo és gyalog székelyek fennebb már idézett
átirata is, melyben a Lipót császár 1691-es diplomája, majd VI. Károly, és végül Mária
Terézia által elismert "schitiai nemes prerogativák"-ra hivatkozva tiltakoznak a határor-
ség feIáUitása ellen.' Udvarhelyszék kozoemesei a hár.omszékiekével egyazon napon jegy-
zokönyvezett enilékiratban figyelmeztetik az anyaszék tisztjeit és fonemeseit: "...egy nem-
zetbol, Hunortól és Magortól egyaránt származtunk 1'lagyságtokkal, és azután Schitiából
kijövén, egy áron vásárlók meg sován foldünk(it...". Szerintük a Tripartitum nemcsak közös
származásuk, hanem a nemesi és székely szabadságok "egyenloségének" is bizonyítéka,
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mert - mint irják ..., "...senki alább valö,nem lett azon törvény szerént, ba.nOmaki a cOm.
munitas poroncsolatját nem teljesItette, 32 .olyanok (...) avagy megölettek, avagy örökös
jobbágyságra, szolgálat alá vettettek; mi pedig meg nem ölettettünk, mert még élünk, de
jobbágyságra sem vettettiink. mert SerOOtnem ~blOk, tebáL0d8)'8Dloségw.kben ma.
radtunk...";10 A Diploma LBOpoldinuinotmcg,sz,Approbata Constitutionest ok is 6rvként
használják, akárcsak, csik, Oyetgyó és Kászonszék szabad S2JékelycD,a sz&gyüIésh~ re.
nyújtott, a határorségbe állitott személyek és idégen tisztjeik kihágásait felpanaszoló folya.
modványukban.u

A II. József korabeli székely rendi defenziva a határorezredek szervezése idején tapasz-
talt e)1enli114shozképest sokkal bonyolultabb- jelenség: akkor a sz6kely rendek soraiból is
csak a közvetlenül érintett réteg, azaz a uékck ,;közönsége" lépett fel, a vármelYei nemesség,
de a jelek szerint a székelyföldi "foemberek", 'meg a székek tisztségviseloi is ~ggé közöm.
bösen szemlélték az eseményeket,most viszont.Q~' találjuk az ellcmok' között. a magyar-
országi és erdélyi vármegyék nemess6gét, a szász natiót és természetesen a székely székek
minden szabad jogállású lakoSát.

Az ellenzok megnövekedett tábora, rendi,sot. etnilcai összetettsége a reformok szerte-
ágazó, az élet legkülönbözobb teriUeteit érinto jellegének. a következménye.

A székely székekböl szá.rtnuó. tiltakozó levelek egy gyújtcmóDyét az udvarhelyszéki
levéltár Székely Ládájában találjuk, ami arra. enged következtetni, hogy az akció egyik
"koordinációs központja" az, anyavárosbatt, volt. A székely rendek leginkább a császár
1784. július 3.án kelt rendeletét kifogásolták, mely Erdélyt a' hagyományos kö2'.igaziatási
határok figyelembevétele nélkül il vármegyére 0SZtOtta, ,véget vetve egyúttal a. székely és
szászönkormányzati szervezetekmüködésénok.12Nagy riadalmat keltett a székekben II.
József tulajdonképpen soha életbe nem Jépett ,elképaelése is, miszerint. a nemességet is adó
alá akarta vonni. Ennek hírére ismét az érdeklodés köZéppontjába kerültek;. levéltárak. Ezt
olvashatjuk ki az udvarhelyszéki nemes emberek egy csoportjának folyamodványából,. mely-
ben felkérik a Continua Tablát, hOlY "initiálja" a nótáriusokat' a "kezek alatt lévo archi.
vumból" a székely nemzet eredetéro~. nemességérol, viselt dolgairól szóló ,régi levelek ki.
keresésére, hogy ..ezekbo1 és ezek által megerosített" töJ'Vényeikbol, "nevükben és képük-
ben" egy, a Gubemiumhoz clmzctt "alázatos könyörgo levelet" szerkesacnek.13 Ugyanezt
kéri még két, azonos szövegu és keltezésií.,de más.más egyének kézjegyével ellátott levél is.
Jellemzo a második aláiróinak sorát. záró patetikus hangvételu bejegyzés: "Én Graff
Teleki Juliánna, néhai Báró KeméDy8itJmondozvegye, ki nemesi szabadságomat életem.
nél drágábbnak tartom.. könyörgök, minek elotte azdvétetnék.. vétessék el életem, azzal
nagyobb irgalmasságot vészek:.,,1' " . '

A székely rendek viszonyuIását a jozefinista reformprogramhoz tömören összegezi égy
1787-bol való, a királyi komisszáriushoz cintzetttiltakozó levél: ,;Nemzetünk a külso német-
országi rendtartásra ne eroltessék, törvényünk szerint szabad választásunkból való magunk
nemzete tiszteink által tulajdon mqyar nyelveinken kormányoztassunk, törvényünk ellen
közink:be bejött j6szágtalan tisttek m0vea1taSSApak.A Catholikus atyánkfiainak DJO8V41tOZ-
tatott magyar. és deák oskoláj~az eltörö!totctttanQló ifjak házai, fundatióivisszaál1ittassa-
nak, a több religion lévo oskolák. megbagyattassanak. ,,11;

II. József rendeleteinek visszavonása után a rendek várható módon sietnek a kivált-
ságaikat védelmezo alkotmányos állapot. teljes ,visszaállitására és új törvényekkel történo
megerosltésére. Az e 0010011790. jUnius 6-ára, Budára összehIvott, végül július lo.:énmeg-
nyitott országgyillés egyik vitatott.kéndélse Magyarország és Erdély uniója vólt. Enriek eloz-
ménye II. József 1782. május Z':.énkelt, téuyageseil csak' 1784-OOnVégrehajtott rendelete a
Magyar Királyi KanceDária és az Erdélyi Kancellária öss2:CvonásáravonátkoZÓ8D,jól1ehet,
ezáltal a császár nem a magyar korona országainak egyesitését, hanem a bürokrácia leegy-
s:zerús(tését, végso soron pedig saját kÖZpontbsitási elképzeléseit akarta elosegíteni.
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Jellemzo a székelyek e kérdésben kifejtett álláspontja. A ~ megbizottjai Udvarhely
városában tanácskozva elhatározzák (Csikszék kivételével), hogy kövcneketku1denek a ma-
gyar orsdggyíilésre, akik az új királlyal kötendo szerzodésekben, hitlevélben és eskü-
vésben nemes Erdélyországát is, mint a szent koronának: tagját befoglaltatni kérjék és nemes
Magyarországnak Erdéllyelleheto stbrosabb uniáltaitása módjáról értokezzenek. ,,18Elkép-
zelésük alapja, mint ez Udvarhelyszék rendeinek javaslataiból is kiderül, egyféle "cenzurá-
zott unió", melynél a hangsúly nem az unió tényére, hanem a rendi kiváltságok bebiztosi-
tására helyezodik.17 '.

Hasonlóképpen viszonyult a kérdéshez az 1790. december 21-tol kezdodoen ülésezo
erdélyi országgyiilés is, ahol a nemesek soraiban két tábor alakult ki: Bánffy György guber-
nátor és hivei az unió mellett, mig Teleki SámUel és a köréje csoportosult, foleg protestáns
nagybirtokosok ellene foglaltak állást. A (elVezet, lamit végül kidolgoztak, sokban hasonlít
az udvarhelys~kiek által javasolthoz. A kérdést az új uralkodó, JI. Lipót döntötte e1,1791
februárjáBan királyi rendelettel újra, különválasztVa a Magyar és az Erdélyi Udvari Kancel-
láriát, majd az erdélyi 'országgyiilés uniótervére válaszképpen közölvén a rendekkel: "Én
ezt az egyesitést több tekintet miattineg nem engedhetem".

Különben e hosszúra nyúló erdélyi országgyulés nem annyira az unió kérdése körüli
bonyodalmak révén vált emlékezetessé, mint inkább a SUppléXLibellus Vaiachorum tárgya-
lása és elutasftása kapcsán. Ez utóbbinak egy, napjaink hangulatkeltésére jellemzo titOrez-
gése észlelheto Eugen Poienaru már idézett cikkében: "A székelyeket és románokat egymás
oldalán találjuk 1791-ben is, midon a kolozsvári országgyiílésnek egy-egy panast-beadvánYt
nyújtanak át: a székelyek az embertelen bánásmódetlen tiltakoznak, melYben a magyar
(kiemelés H. G. M.) nemesek részesftik oket, a tománokpedig bizonyOs követeléseik telje-
sftése érdekében (lásd: Supplex Libellus Valachorum)." Ez a ködös utalás és a ráépített spe-
kuláció talán Udvarhelyszéknéhány községe jobbágyainak panaszlevelére vonatkozik, mely-
ben jobbágyság alóli felszabadftasukat kérik. Atulajdonképperti székely beadvány, mely
1791-ben az országgyíilés elé került (A nemes székelységnek alázatos könyörgo levele az
erdélyi fejedelemség három nemzetbol álló státusaihoz és rendjeihez) egészen más húrokat
penget: "Nem méltán panaszkodik-e nemzetünk, midon eredet szerint való és sok ütközet-
nek veszedelmei között fenntartott drága szabadsága csaknem végképpen elnyomatott?
Nem méltán panl1szkodhatik-e, midon törv6nye, régi szokása és sokrendbéli királyi és feje-
delmi adománylevele meÍ1tségei ellen állapot ja sokféle tartozások terhével alacsonyittatik
és avagy maguk a Tekintetes Státusok is nem érzékenyen szenvedik-e, midon látják természet
szerint való atyjoknait, kiknek nemzeti szabadságuk soha semmi ellenkezo törvénn)el, vagy
törvényes végzéssel e mai napig el nemtöröltetett; törvényekben, szabadságokban, szokásaik-
ban' és privilégiurnaikban az idonek viszontagságaiban annyira elnyomattattaknak lenni,
melyben magát úgy sZemléli, mint oly nemes eredéthez hasonlíthatatlan maradék, kit ha
egyfelol a kezdettel együtt járó oS igazsága, másfelol a rltostani. kegyelmes Uralkodónak
igazságos szereto jósága nem biZtatna azoknak a tégi valóságára leheto visszaállftásáról,
csaknem minden reménységét elvesztené? Midon látják ~ket törvényttilen adózásokkal ter-
heltetni, mindenféle nemteleneket illetlStartozásokkal szorongattatni, gyermekeiket nemzeti,
de törvél'tyellen állhott katonaságba kényszedteni, a tanulástól elszodtani és idegen nemzeti
elöljárók által törvénye, szabadsága és minden privilégiuma ellen verettetni, azokat ily sok-
féle utakon alacsonyfttatni, kik néha napjátil1zországnak legbiZtosabb ~elmei, vitéz tár-
sai voltak."ls Nos, ez a privilégiumait makacsul véde1mm:o székely rendiség immár jól
ismert hangja. '.

A II. József reformjai által vMekezo állásba kényszerftett rendek ügyködésének követ~
kezménye a Székely Ládában elhelyezett, 1792-esflzjelzésií papfrra frott "Ri:gestruma azok-
nak a leveleknek melyek nevezetesebbek, és vagy az egész Nemes Székel Natiot, vagy penig
ezen nemes vármegyének Udvarhely Circulus át mely ez elott székel szék nevezeten hivatott
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illetik és ezen nemes .vármegye archivumában találtattak".19 E nekibuzdulás közepette az
.1796-ban felbukkanó, a székelyek történetét a "rabonbánokon" át egészen Attiláig vissza-
.vezeto "csiki székely krónika" úgy hat, mint olaj a tuzre, Igaz, a krónika hitelességét már a
18-19. századok fordulóján megkérdojelezték, midon Aranka György és az Erdélyi Ma-
gyar Nyelvmfivelo Társaság kérésére:átvizsgálták ar. Batthyány Ignác római katolikus püs-
pök, Katona István és Benko József,és úgy találták, hogy "sok olyas mondatik benne ami
Dagyon furcsa". Ennek ellenére jeles történészek egész sora (Orbán Balázs, Jákab Elek,
Szabó Károly) hitt e kétségtelenül mesterien szerkesztett apokrif kompiláció valódiságában,
sot, vannak, akik hisznek ma is, bár Szádeczky Lajos már 1905-ben egyértelmuen bebi-
zonyította: a krónika hamis, igazi szerzoje Sándor Zsigmond, aki 1796-ban egy birtokper
megnyerése és nem utolsósorban családja elokelo származása biztosítása érdekében írta. 20

A krónika a: végül önmagát ís túlélo székely rendi nacionalizmus szívósságának, a
"nemes székely nemzet" újkori mítoszának leglényegesebb eroforrása volt. Sokat elárul
e tekintetben az a fennkölt büszkeség, amellyel1818~ban Udvarhelyszék girás-8~lésének*
1agjai kéZhez veszik Kilyéni Székely Mihály (a króniká szövegét függelékben tartalmazó)
munkájának nekik ajánlott példányát, és ezt "örök emlékezetül" a nemzet legbecsesebb iratai
.közt, a Székely Ládában helyezikel.21
. A csiki székelykrónika felbukkanásával új lendületet nyert rendi hangulat talán leg-
jellemzobb lecsapódása az ún."székely nemzeti levéltár" ügye. Az érintett rendek logikája
szerint ha Cslkban megorzodött e nagybecsu régi írás má$olata, az anyaszék levéltárában
eredeti osrégi szabadságlevelek, törvények kell hogy lappangjanak. Udvarhel~knótáriusaj,
majd 1803-tólaz"archivum regestratióján" dolgozó "gubemiális cancellísta" és 1804-töl
a melléje rendelt "archivárius" viszont minden unszolás ellenére sem találnak semmit, ami
a szenzációra váró urakat megnyugtatná. Mint már jeleztük, ez természetes, hiszen a "szé-
kely nemzet leveleinek archivuma" a képzelet szüleménye,valójában sohasem létezett. Ezt
azonban akkor kimondani a nemzet ellen elkövetett sérelem lett volna. A székely rendiség
buzgó védelmezoi szentül hitték: ha a nemzeti levéltár nincs Udvarhelyen, akkor másutt
kell lennie. Az 1820. február elsején tartott girás~gyulésen Sombori József kanonok állítja,
biztos értesülései vannak arról, hogya székely nemzeti levéltárból származó érté~es levelek
taIá1hatók a segesvári archivumban. A segesvári hatóságok ezt tagadják, aminek következ-
ménye az a hosszúra nyúló pereskedés Udvarhelyszék és a segesvári magisztrátus között,
melynek a fokormányszék is képtelen véget vetni, és csak az 1848-as év megrázkódtatásai
feledtetik.

Tévedés volna azonban a székelység egészét egy ~kacs rendi védekezo állásban ön-
magát körüIsáncoló, csupán valaha létezett, illetve költött privilégiumainak a védelmére-
visszaperelésére figyelo ásatag tömegnek vélni. Midon a 19. század elso felében Metternich
cenzúrán, kémkedésen és rendori felügyeleten alapuló konzervativ abszolutista rendszerével
szem~n a Wesselényi Miklós által irányitott "vándor patrióták" megpróbálják feléleszteni
a közsr.ellemet, a Székelyföld haladóan gondolkodó lakói hozzájuk csatlakoznak. JelleMZO
e hanaulatra egy Marosszék gyulésén esett incidens és annak folytatása. Amikor a szék
"fotísztje" (a fokirálybirónak megfelelo rangfokozat) figyelmezteti a nem tetszése szerint
beszélo Wesselényit, hogy tulajdonképpen nem is volna joga szólni, hiszen a székben nem
birtokos, a "szabadelvuek" egy telket adományoznak neki Makfalván, melynek adomány-
levelét a Toldalagi Zsigmond vezette küldöttség ,nyújtotta át. Wesselényi a tole várhátó
nemes módon honorálja ezt a 8esztust~ iskolát építtetve az ajándékba kapott telken.

Politikai tisztánlátásról tettek tanúbizonyságot 1834-ben Udvarhelyszék rendjei is,
midon az elso reformkori országgyulésre a $ZÓkkqvetéül Wesselényit választották, aki me-
leg hangú levélben köszönte meg a bizalmat. A "vándor patrióták" vezérének Udvarhely-

. Megyei vagy széki közgyúlés.
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szék követeként való mrepiése;emlékez.etesmaradt: o volt "az 1834-35-iki erdélyi ország-
gyulés lelke, vezérszelleme az 'ellenZék.vemre. ,.legnagyobb szónoka, a sérelmi politika
bátoreloharcosa...~'.22, ,

A higgadt ,politizálás, a dolgdkdi}1lrOO1aiikus'kezelése iránti fokozódó érzék tanúSága
Csikszék 'közgyulésének 1841"bktóberébctn, kolt, ' "nemes' Udvarhe1yszék tekintetes..noines

rendeihez" címzett átirata is. Kísértenek még egyes, korábban észleltbeidegzödések (vén-
helyzetben az, "anyaszékhez" való fordu~ a ",szabad, .alkotmányú székely nemzet" -re
tönéno utalás), ám a felsorolt sérelmekkel, aLbelo1ülHaicatlóköveteléseldrel már nem valami-
féle'régmúlt állapotokat próbálnak reményteltnil vit!lsza9imi.habem, mint ,írják, "a józan
el6haladást kíVáDÓkor szellemit felfopi tudÓ'masasabbra:törekvés nemes érzetitolinditva",
ajövendo:útjaitegyengetik. Nevezetesen, tiltak~suknak hangot adva szóváte~k, hogy
"a Nemes e7l'.edkormánya" meghutcoltJUKht két CSiki"ohiöi:öt" (határor katonai személyt),
akik "magyar olvasó intézet" létrehozását, és általában "a nemes székely nemzet némely
sérelIneinek törvényes úton orvoslását" szorgalmazták. TiÍtakozás tárgyát képezi továbbá
az az úzus is, hogy "a székely ezredek az alkalmat os székely származásúak el mellozésével,
többnyire idegen tiszteJ,kel töltetnek el...".23"

VizsgálatuJlk elsodleges (;élja a 18. szá.zltd fflf\sodik;. illetve a 19. század elso felének
székelyföldiköz.életi hangulatának fel.mé.rése,de úgy érezzük.e.zh,iányos lenne a s:zellemi
élet i1éb~yjelenségéne:k- qár vázlatos - fög~itQse~ül.

Amint láttuk, nem kevés szellemi ener,giát kötött .le,~ székelyeredetmítosz ésa törté-
nelem egyeztet~ a kiváltSágoktön~~ érve.kkel való igazolása; é,sha csupán ezek alap.
ján ítél4nk. akkor egy ö~lú. provincializmusba fulladó,smkely "muyelodés" képe körvo-
nalazódik elottünk. Másfelol azt tapasztaljuk, hogy néhány városb~,foleg a jelentosebb
iskolák körül, de nemcsak!l tanárok és diákok részvételével, hanem az iskolán kivüli érdek-
lodok OOvonásával"a,ktiv kö~uvelodési élet a.lakwtki. rj

A csíki batárorezre~en történt incidensekkapc;,sán például SZiÓ.eset,t ,egy magyar
nyelvu olvasó j);1tézetrol.~~ ,hasonló a,Székelyfö{d több vlkosában muködött,igy 1833-
tol kezdodoen az ud\(whelyi'r~ormátus .kollég~un1b.a. 14Q-esnépes'tagsággal. A társaság
jegyzokönyveiböt kiderül, hogy meghomttá~(~bek között S~nyi, KisfaludY munkáit,
a Századunkat, az Aurórát. Az egylet szerepk&ét 18.3~tol a "MU6ellm" veszi át, melynek;
teljes (szavaW) joiú tagjai ugyaQ a kollégiumho21tart~ók 1ebettek, de voltak iskolán kívüli,
..tan~kQzási joggal" renddk;ezo tagok is.2~

1837-ben alakult a székelykeresztúri unitárius olvasótársaság, melynek ülésein a
VasártrQpiÚjságból, az Atherlaeumból,.illetve a résztvevok saját munkáibót tartottak felol.
vasást, '1888 márciusábaR!pedig Tavaszi Bimbtikcímrttellapotinditottak. Az "ifjúsági könyv-
tárat" \!iszonylag csekély: tagdijcllenébeq a kollé,iiun diákjainkívül a "városi és vidéki
értelInes;közönség" ,is hasmálhatta. ,.,A társaságnak amolyan "levelezo" tagjai is, voltak,
mégpedig késobb Júressé vált kolozsvári "deákok" (Berde' Áron, Kovári László, Jakab Elek),
akiknek leveleit, az összejövetelemnr felolvasták, '"S azok által épülnek, buzdulnak". 25

Különösen jeleritos a kézdivásárhelyi és csíkszeredai, katonai iskolák l841-OOnalakult
egyleteinek tevékenysége, ahol ;r1fiHolvasásokOn kivül hazafias szavalatok hangzottak elj
sot, mint Jakab Elek írja, "politiwcseményekrol beszélgettekP. Az alapítók célja ~ismét
Jakab 'Eleket idézw, ~ az..önmavéIés, á>hazaszeretet, nemzeti érzés és magasb kötelesség-
érzetszíveikOOnS:'DÖvendékeikben fe~szt6so tÚS'Öntudatossá tétele volt,,;26 Azezred.o
parancsnokság által ketdemén'yezettmegtorló intézkedéSek ezek után érthetoek;..' '

A korabeli sajtó rendszetesolvasásánakigüye kOlönbéirinem korlátOzódott a városok
területére, könyveket, 'folyóiratokat beszerzo és kö!Esönzö muvelodési egyletek muködtek ez
idotájt a Székelykeresttúr környéki falvakban is, így Tordátfalván. Medeséren, Etéden.
AlsóBiménfalván.27

Azanyanyelvü muvelodés másik forrása, a kor' haladó eszméinek érleloje és terjesztoje
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a marosvásárhelyi és székelyudvarhelyireformátus kollégiumokban kibontakozó világi
szinjátllZÓmOZ&alom.Az udvarhelyikollégiumban 1801-bcnfeIállitott "jádzó szin"-re 16tre.
hozója, fo mozgatója és házi szerzoje,SzigethiGyula Mihály professzor szerint_rt volt
szükség."hogy korcsosodnikezdett tmyanyft,iinkjo6ban kimive/tessék".Akárcsak az olvasó-
egyJotektagsága,a "jádzó sZÜlek"közönségeis-az iskolák falain belül és kivül élok közül
egyaránt verbuválódott.

pezqés észlelheto a .,szeUenúelit" körejben is. Nemcsak arról van SZÓ,hogy csÚj-
egys6ga felvilágosodásés.-refornikot:idószakj~ több kiemelked6 személyisépt adott a
magyar kultúrának (Benko J6mef,Bar6li szabó Dávid, Körösi Csoma SándOl:,Bölöni
Farkas Sándor, a két Bolyai), de ÖS8Znem8tivonatkoásban is jelentos kfsérJetektört6nnek
egy szinvonaJasmiívelodésiéJet ihtéunényes kCt"eteinekmegszervezésére(Aranka G)'IÉII'gy
MarosvásárhelykÖZponttalm6ködo "EnJélyi Ma8YBrN,.,Ivm6veIóTársasága"). '

*
Befejezésülpróbáljunk összegezni.A határorezredekszervezése idején elojogaikat ko-

nokul védo székely rendekkel talá1kómnk, melyek feledve a kon\bbi lokál-6rdekelcét,az
anyaszék köré egyfajta ~;pánszékely"UlÜóbapróbálnak tömöriitni. Ám, mivcilntint1a priVi-
légiumok, mind pedig a székely'szOlfdaritásáltaluk elképzelt fonnája idoszeriiséguketvesz-
tették, kézzelfoghatóeredménynem születik.Nem 6szielhetünkazonban semmiféleu6kely-
magyar szembenállást.A nemesekn~ csupán paSsrivitásulcatróják fel, de'ezt is Usy,'hogy
közben fe1hfvjákfigyelmüketa kozös:ósökre: ..egy'nemzetbol,HulIOI1ólés Magortólegyaránt
származtunk NagyságtokkoJ... .. '

II. József refortnjaival szemben már egy tökéietesen egységes székely-malyar közös
front lépett fel. Ez a szolidaritás részben a két rendi natio helyzet diktálta érdekazonosságát
tükrözi, de jelentkeznek már az etnikai összetartozás tudatos váll81ásá.ra utaló jelek is. így,
a társadalmivonatkozásain'túl entikurilkOzi konftiktussá fajult Horea-féle láZadáS alkalmával
bevetettsEékelykatonaság ~ Makka!Lászlótid6zve- "amennyiremegállapitható,teljesen
a nemességgel azonositoua magát, nyilván népi ösztöneinek engedve", tovibbá, a véresebb
eseményekhez közelebb eso aranyossiaO S2J6kelyek"fötnegesen keltek fel. nemesség meg-
segitésére, s a nemesség mindenüttfelWe~tt, ahol a székely katonaság nieg'6rkezett".18
17'if7-ben, a székely és magyar rendek Cserei János és Too Lászlór6vén közös memonmdum-
ban fogalmazzák meg sérelmeiket (a szászok külön!), melyben hangsúlyozzák, holY ii rendek
a szent korona tagjai, a törv6nyek felforgatását Iátják;abban, hogy aconcivilitassal.,jövevé-
nyele", "idegenek" váltak Velük egyenjogúakká, és erélyesen tiltatoz.ílak a néniet hivatali
nyelv bevez:tése ellen, mely következtében "a magyarok, ide,enek lettek saját hazájukban". JI

A II. JóZsef-féle centralizációs kísérlet azáltal. hogya magyar rendek és a polgári nem-
zet ell~vét egyaránt magára vónta, a nemzeti öntudat valóságos próbaköve volt, ,éle-
sen el~filönitve a magyarságot az ország egyéb etnikumaitót if szélii,/ység pedig a nemzetté
fJálás,.emedönto szakaszában a magyar, nemzet szeroesrhzeként jeiithtkezik. E kérdés meg-
ítélésében ne tévesszen meg a székelyföldi túlftitött rendi hangulat, hiszen ugyanez lett úrrá
a váimegyéken is. A levéltárak ostroma, a priviIégiurDlevelek utáni vadászat sem székely
specialitás, a magyar vármegyei levéltárakban ez ido tájt kialakult viszonylagos rend és át-
tekinthetoség az elojogai bizonyhékait hasonló tIurr8alommat vigyázó nemesség addig .soha
nem tapasztalt arányú érdeklodéséDelc,és megbecsülésének köszönhetO.80

Ami megkülönbözteti 8, 18~'és 19. századok fordulójának SZ1ékelynaeiOJ'AUftlllI$lÍtaz
összmagyartóI. az a foképpen 1796 után hangoztatott hun-székely eredetmftosz, mely
alapján a székely rendek úgy érzik, hogy oket mint elsoként érkezett honfoglalókat minden-
kinél több elojog illeti. A prioritáse/mé/etek politikai harci eszközként történo', bevetére a
HabsbUI'B Birodalomban a társadalmilag "hátrányos helyzet ii", emiatt a polgárosultság és
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civilizáció.alacsonyabb fok~ 4Dö, követ~kéWett kisebWgi komp1exusO1ckalkiWio
~peire volt jellemzo. Ez a Szék~1yföldlakossájljra. .ahol viszonylagkoránfeJte~iir~1i.
!!éggel~qw1haturik, ahol több száz .V~..középt{)kútanin*-k m~ödtek.nctn ,jl1. Az
8I'Chaikus,Slllékely"katonatánadalorn" bomlása azonban. ingado2lÓvá~te a nndck lába
alatt a talajt, és ugyanakkor csábttÓftnkiaáUtOdaItak~krÓI'Úkáknaka sz!kelyekhim
származására utaló ~ljeg~i.ValószlrtiSlegez ut6bbiak(olklori2;álód~S!l.képezi~ h~-
székelyprioritáselmélet tudati atapját, melynek a csiki.krónika fe1bukkan4sát"öv«o.nép-
szeruséae.a székelymondaviIáckorábbi Rte&eivel.mténoegybeoMdása termésatesjelm-

.ség, EZ viszont nem .több, mint asz6lcetyfötdi;magyar naciona'bmus "couléur tocat".ja.
E rövid visszatekintésnem azzafa;'CéltaJir.sdoh.hogyel(iÖntsea s.z;6kelyéketnikaiJlova-

tartozásának kérdését. mely melleslega szerw. vé1emény~szerint régóta eldolt..Amlyit vi-
szont meg kell jegyeznünk, hogy az 1876-0$terWetHcöziaazptási törWnyt, DJ8IYa székek
önkormányzati rendszerétformálisan is megszüntette,székelyTrianonnak, a székeIrne~t
felszámolásának31kikiáltanihatásvadász történelmi spekul~<:,ó.M~r csak ~. is,~ egy
létezo, a szó korszeru értelmében vett. ~tet admfQi$itr.ativiútqa ~ptetni . nem
lehet. Különben egy köZÖ8sél etnikai ho,.actozúát nem uÖl1melmi érvel6sek,hanem az
illeto embercsoport egyéneinek önazonosságtudatán alapuló kollektív opció hat4~ meg.
E tekintetben sokatmondó Orbán Balázs példája, akinél senki sem hitt oSiin~bben. II.szé.
kely-hun ere"detmitosz valódiságában, méais végrendelet~ben igy.ír:.,családdal nem lévén
megáldva a magyar népet tekintem családomnak s azt is: kívánom fo örökJö8öOllné tenni".
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Teleid ,Pált az a tény mindenképpeneurópai kortársai fölé emel~ hogy nem csupán
politikus éSállamférfi volt, hanem nemzetközi biró földrajztudös éSkart(,gráfus, valamint

, mmaS ~~á1iS.kultúra:k.váló, is~röjt.~po1j~~j feladatok:éSk~e~tc;~prán: i~min-
digmeamaradt fi,tdósnak,' aki Ú8Y,j~tott~lpii1y4jának legjelentosebb és egybéOjyegsÓ szaka-
szához. hogy azt mege1O1.OcnaküJönbö1&(j,nyupH,egyetemek:en. konafesSZ'tlsokon képviselte
hazájlit1i geográfia, a gazdaság és a :Politik~ téli1áköt6beÍ1.'Bnnef{'k-6Szönbette,hogy amikor
bilatentJJslVágy, nemzetköziértekeztttekeh'kdrimióyfokeiit'vagy"e-g~r(íeri',delegációtag-
ként kel1ettínegnyilvánulnia, tárgyalnia, az ott felvetodött kérdéseket a legtöbb, tárgyaló-
partnerénél szakszerubben volt képes megközelIteni. ,

Teleki a nemzetközi tudományos tanácskozásokon úgy mutatott rá a Duiia~medence

földrajzi egységénekTrianori~ elhatárOzott 1~aSági és 'politi~'~~~olrsagábÓl
,~ZÓ súly()s, 1>ro1?lémáir~;hogyugyanakkor'7 soli, tekintetben,.~y-Zsi1inszkYQez
hasonlóan - ráirányította a figyelmet e regióra leselkedo kettOs veSzélYJ,'e;'ameiy,'ahitleri

náci imperialista törekvések oldafáTO1,illetve' fi',smttiiri,boJsevlzm~ ifetöt (~~' a:német
és az orosz birodalmak között elterülo' kis országokat és népeket. AInikOt-Pedigalig n~hájty

hónappal Hitler hatalomra kerülése utál! részt vett Pári~b~aSzel1eini E~yjittmukÖdés

, '.., "'",t ',' , ',' , '

A lenti e16aclis.e1banazott 1992.január 9-én Budapesten;,a Kossuth Klubban: a "Te1eki Pál
és kora',' cimtí konferencián. ..' , , , ,", '
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Me~Jtért várá~ semjrhatták,mt1r~o0Iyannemyol,t" s,,1JmJ.tudWlk ~áJa.d<;>rMenyhértröl sem,
3:J.'l~, ré8i,~rög é$ ~tin I?~eve!ekból ~r}(esz~tték'JACrtolyan.?~, a Sánl!~r ,aalád birto,,"á-
ban n1nCSeilekes' nem IS voltak. 4. j\ Sáh~ar csaJád hamiSgenealógtajat 1796-baIi szerkesztették,

,~ s akkor szer~é1c,1Ilet&leghamisftOtták k b6nikát'is-. 5~A tJOgány-áldozókclylifil szerepel-
," " 'tetett kókDSzdi6..serlel~ osrégi, hanem il~, slá2Bdi ötvÖ8tRUnk~.6, A szék!,lykrénika családi
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, ,Teleki :P~léseurÓ,paj. kor:társ~j,
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Teleid ,Pált az a tény mindenképpeneurópai kortársai fölé emel~ hogy nem csupán
politikus éSállamférfi volt, hanem nemzetközi biró földrajztudös éSkart(,gráfus, valamint

, mmaS ~~á1iS.kultúra:k.váló, is~röjt.~po1j~~j feladatok:éSk~e~tc;~prán: i~min-
digmeamaradt fi,tdósnak,' aki Ú8Y,j~tott~lpii1y4jának legjelentosebb és egybéOjyegsÓ szaka-
szához. hogy azt mege1O1.OcnaküJönbö1&(j,nyupH,egyetemek:en. konafesSZ'tlsokon képviselte
hazájlit1i geográfia, a gazdaság és a :Politik~ téli1áköt6beÍ1.'Bnnef{'k-6Szönbette,hogy amikor
bilatentJJslVágy, nemzetköziértekeztttekeh'kdrimióyfokeiit'vagy"e-g~r(íeri',delegációtag-
ként kel1ettínegnyilvánulnia, tárgyalnia, az ott felvetodött kérdéseket a legtöbb, tárgyaló-
partnerénél szakszerubben volt képes megközelIteni. ,

Teleki a nemzetközi tudományos tanácskozásokon úgy mutatott rá a Duiia~medence

földrajzi egységénekTrianori~ elhatárOzott 1~aSági és 'politi~'~~~olrsagábÓl
,~ZÓ súly()s, 1>ro1?lémáir~;hogyugyanakkor'7 soli, tekintetben,.~y-Zsi1inszkYQez
hasonlóan - ráirányította a figyelmet e regióra leselkedo kettOs veSzélYJ,'e;'ameiy,'ahitleri

náci imperialista törekvések oldafáTO1,illetve' fi',smttiiri,boJsevlzm~ ifetöt (~~' a:német
és az orosz birodalmak között elterülo' kis országokat és népeket. AInikOt-Pedigalig n~hájty

hónappal Hitler hatalomra kerülése utál! részt vett Pári~b~aSzel1eini E~yjittmukÖdés

, '.., "'",t ',' , ',' , '

A lenti e16aclis.e1banazott 1992.január 9-én Budapesten;,a Kossuth Klubban: a "Te1eki Pál
és kora',' cimtí konferencián. ..' , , , ,", '
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Nentt.etközLBizottliága(Commíssion Intemationale deCoopération Intellectuelle)iHésén,
"Az európai szellemjelene éSjövoje" c. témak&rol olyanszellemóriások köi'.Öttfejthette,ki
a nézeteit, mint Berttand Russel, Paul Valéry, AIdOUSHuxley.,'JoSéOi1egay Gasset és
Madariaga. Majd,amikor 1936-baneszervezet BUdapeStett"reDdeztekotiférenciáját.,Ahu-
manizmUs-szerepeit'mai ember kulturális kópt6sében.'"dmmel, oIYan"eli$~t váltOtt kí
felszóIáIásávid,hogya következo esztendobene neves szerveZettagjai sorába választotta.
Teleki Pál--:. egyébJunkcióimeJlett - 1931-tol1935.igelnöke volt a ;,Nouve11eRevuede
Hongrie" c. nagy híru francia nyelvu magyar folyóirat szerkesztObizottságának,amelynek
feladatai közé tartozott idonként a trancia értelmiségegyeskiválóiágainak a ~rszági
meghfvása; A történctiirodalomban ,sommásan csak kon7.entátívjelZovel iIIOtettTeleki
1937-benkiállt aUestin Bouglé professzor,az École Jlortnalesupérieur igaqat6jának meg-
hfvásáért, holott a magyar kit :.külÜDDili1isztérium'~teIlmftettc 'ezt''az''ÍnVitálista pro-
fesszor baloldali és.szabadkomuves,volta miatt. ' " . . ",

Még ugyan 'számos adálékkalegészitbctnénk lá Teleki Pálteljessielkiiir Pörttéját, de
úgy vélem, az általam felsoroltak is elegendonek bizonyulnak 'ahhoz:ikérdésfeltevéshez,
hogy vajon mindezt akár. csak. egyetlen politikus kortársát!;'>},is .elrtlondhatnáIík? ',.

, Amikor Teleki 19Ji. novem1)erében vissmlctrült a politikai éledJe ~elobb mint kul-
tuszminiszter,majd 1939 februárjában mint kotmányelnök, végzeteSéseményC!uorozata
kezdettrázúdulni Európának, eme vészzónájára;Németofszág ekkóri'a,már bekebelezte
Ausztriát, és Csehszlovákia is áldozatul escttaZÚD. münchenipolitikának;'Á.'nyugatide-

,mokratikus. ~alybati1lmak gycnJCsé8ét,látva" Teleki ekkor még egy' .Róma'::":"Budapest-
Varsó tengely létréhozásában.reménYkedett,amely majd alkalmasnak fog biiohyWDi,arra,
hogy ellensúlyulszolgáljona további'német terjeszkedé4nekEz'aremmysq csuPánnéhány
hónapig éltethette Telekit, 1939 s2Jeptemberéig.amikor is a hitleri'«lsápatOf{Jriegkezrlték
Lengyelo.Jszq lerohan4sát, ezzel elindítva a második világháborútdsmeretesek Teleki ér-
demeia lcngye~ekügyében.A il. bécsidöntés"azudély-részi tecületek~tér*,után azon-
ban Teleki csatlak0Ztatta Mag~arprszágo.t,a háxlIDlhatahDiegyeznitny~ bolottolyan
ellenzéki politikusok. mint Bajcsy.Zsilinszky,Eckhardt, peyer és, Rassayhelytelenítették
ezt a lépést. Igaz: Chur~hillvédelmébevesziT-elekitezórta dönt~rt,mert azt,jrja köny-
vében, hogy Magyarország ,Vi)lélpcsat~QroU a háromhatalmi,egyezménY~' de ;,nem
kötelezte el magát határozottan.", ,'" '., ' -',

Teleki tehát ~ ,avésqerhes idoszakban volt Magyar0~g miniszrerell)ök'e.~or
a Moloto\'-Rib~t1;oppaktum lehetové tette, hogy a hitleri és a' sztálini bÍF~makkö-
zötti országok ésné~ a. &bikumtól Görögor~zágig sorra az imperialista agresszió áldo.-
zataivá váljanak. ' , ,',.

T~i magatartását ekkor nem az Európa,balsor~t :meghatárw.(lolyan diktát91'okkaJ
kívánjpk,~basonlitaoi., mint Hitler, ~lini. vagyéppen Sztálin, hanem ~ nyug~ ,de-
mokr~oiák," elsosorban Franciaország és Anglia, valamint a régió országainak.a PQlitiku-
saival, ver.eijJivel. Amikor erre a feIádatra vállalko~k, abból kenkiindulnunk~hQgy eb-
ben arégióbfn Magyaror~g,az. eJso világhlij)ocú veszt~iközött foglalt helyet. amelYállam-
tól.az öt ért trianoni i8~gtalansál' miatt nem várhattilkoJyan ömneitartóztatá~, b(>gy
ne éljen a. történelem ;uJ*" lehetoséggel; elu~ítva azokat a terij)etgyarapodásokat. a.melyek
a két bécsi döntés, yau.mint ,~kárpá;taljaiakció révén kínálkQztak. ' .;,

Az, ctU'ópai status quo. ÍUmtartása' 1938~óLazért, v~t lehetetlenné, JOei1'a.ayuptide-
molq'atikus nagYl1ataImak-lisamerikai sZöVtt$éaesük nem.készültek fela' lli. BiiOOalomból
fenyegeto aaresszjósoro%atra. a vi148háború kirobbaPtá84ra.' Ennek .a leilátváft~ösabb' bizo-
nyítéka volt a müncheni. politika, amely egyfelol Franciaország és; Anglia ,gyen,_ét és
felkészü1etlenségét"bizonyKotta" ugyanakkor pedig ft náci vezetés' tettrekészségét.

Ennek megfeleloen a történelem, kemény itéletet, mondott" Ii, francia DaIildierés az
angol Chambcrlain' kormái1~lOOkök felett, hogy kapituláns' ÓlagaÚD1ásuldcalbátoritották
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az a...~rokat,és hozzájárultak a II. vilásháború kitöréséhez. Edowmd Daladier a
Radiká!szocialistaPártnak volt egyik vezetoje,és már 1933-34-000 is miniszterelnök,hogy
azután 1936-bana hadügyi ~árcagazdájaJegyen.Európa - és benne FrBllciaorszás- törté-
netének a 1cakritikusabb.idoszakábantölti be ismét a miniszterelnökipdsztot, 1938áprili-
sátó!l940 márciusáig.O. .aki társadalompolitikainézeteit tekintve a szélsopolgári Galoldal-
hoz tartozott, nem ismerte fel az európai realitásokat.Nagymértékben terheli a felelosség
Franciaország katonai készütetIensélJtért,és ennek követkerttében az .94O-es ÖS5ZeOm-
lás6rt..," ..'.

Majdnem ugyanebben: az idoben: 1931-toI1940 májusáig volt miniszterelnök DaJadier
angol kollégája, Neville Chamberlain. a konzervatIv államférfi. NalY JUZe volt a Francót
segito. ún. benemavatkozásipolitikaés a hitleri agressziót bátoritó megbékéltetési Pblitika
folytatásAban. Mindketten aláitói a müacheni egyezm6nynek. Arra törekedett, hogy a náci
Németországgal és a fasiszta Itáliával egy szovjetellenesmegegyetést hOZ2!ODlétre. Miután .
ezt no~ sikerültelérníe, a II. világháború kitörése után az angól csapatok norvégiai kudarca
miatt lemondásra kényszerült. ,

Utóda, ChurchiU a II. viIágháborlÍról frt könyvében keményen blrálta mind a franeia,
mind az anai61kormánymeglillcuvómUncheni politikáját. részletesen foglalkozva ChamOOr-
1ain magatartásával München elott és után.. Ugyanakkor hiányolható,. hOlY a lengyel ese-
mértyeklc:elkapcsolatban nem fr Malylirország. szerepérol, ilIetve a Te1e'ki~kormány lengyel-
barát .magatartásáról. Ezzel szemben, amikor ezt követoen aZ európai. eseményeket elemzi
és kitér az.,1941 tavaszán lezajló jugoszláv vá1ságra, Teleki magatartásáról6s Magyarország
szerepá'oI felt6n6en hlmgsú1yosan és pozitfvan fr. A hazai Teleki-írod81omban:nem 'olvas-
hatunk il~n pozitfv képet és ~rt6kelést a Teleki..JrormányróI. de különösen a miniszterelnök
személyérol.Éppen'ezért most átadom a szót ChurchiIlnek: .

- ..A mqyár -kOrmány 1940. décemberben. kötött barátsági szerzodést JugoszláViával.
De ha nyiltan szeinbeSzállal'i6metkövetetégekkel, CSakisazt éri el. hogya l'i6metek a küSzo-
bötiálló hadmfiwtetek: során rrtegSzál1ják Magyarországot. ÁwnkfvüI nagy kfsér.tés volt,
ho8Y'visszafoglalhatja a Itatáraitól délre- felcvoterUtetelcet. amelyektol a trianoDj békeszer-
zodés fosztotta m~g Jugoszláviajavára. nlel<i gróf, atnagyar minisztetelnök köVetkezetesen
azon fáradozott, hogy országa bízonyos mértékben megtarthassa' cselekvési szabadságát.
Korántsem volt meggyozodve róla, hogy Németország megnyetia- hliborút;.. Hitler ultimá-
tumaazt követelte meg tole. hogy megszegjea JugoUtáviÍivat kötött iííégállapodást. Csak-
hogya kezdeményezést kivette a kezébéSla magyar vezérkar, meIyJiet fonöke, a német
származású Werth. tábornok a magyar kormány háta mögÖtt. köZ"ftetlenma német fopa-
rancsnoksággal egyeztette a teendoket.

Teleki .habozás -ri61külhazaáJ'ubúnalc núnositette Werth eljárását: 1941. ápnlis 2-án a
londoni magyar követ arról' érteSftette, hog~ a brit külügyminisztérium" hivatalosan közölte
vele: ha Magyarország részt vesz'a Jugoszlávia elleni német fel~pésben, Nagy-Britannia
hadÜ2'Jenetévelkell számolnia. így Magyarország az elott a' választás elott állt;, hogy vagy
hiábavaló ellenállásra szánja el magát az átvóÖuló német csapatokkal SlJCmbeD,vagy nyil-
tan szembekerül a S2JÖvetségesekkel,és elátulja:Jtigomáviát. Ebben a: kegyetlen' helyzetben
Te1éki gróf egyetlen megoldást látott, hOgy becsület6tmentse. Röviddel este kilenc után
elment a külügyminisztériumból, és visszavonult Sándor-palotabeli lakosztályába. Ott
valakifelhfvta 1elefonon.Úgy'hírlik, az'Öttel im tudatta, hogy.a .német. csapatok már át-
1éPt6Ca magyar határt. Nemsolckalezutlin".TeIekí grór:fobe lotte mapt. öngyi1kosságával
avatt a c61ja,hogy magát éS nép6tfelmentse a Jugoszlávia elleninémct támadásért viselt
felelt~ssé8 alól. Á:ldozata tisztára mosta nevét a történelem elott..."

Eddig az idézet. Nem hiszem, hogy ehhez valamit is szükséses hozzátenni.
Ezdc után vállalt témám szempontjából fontosnak tartom a fiayeluiet arra a r6gióra

irányítani, amelyben akkor Mqyarország Iétezett.,Csehsz1ovákia helyén keleten a Tiso-féle
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fasiszta szlovák bábálIamot találjuk. Jozei Tilo katolikus .lelkész Andrej Hlinka halála
után a Szlovák Néppárt vezetoje. Kews.n)tudjáktóla, hogy már 1927.ben miniszteri tár-
cát töltött be a csehszlovák kormányban 1929.ig.ÁZ egészs68ügyj tárca volt az öw. A cseh.
szlovák állam felbomlásakor, 1938-ban elobb a magyar kormánnyal tárgyalt, ésogyszlovák
autonómia esetében kilátáslDa helyezte Srzlovákia csatlakozását Magyarországhoz. Majd
miután Berlintol kedveri)bb ajánlatot. kapott, a náci biroda1ocnqressztv akcióit tUlogató
politikájával,. SzlovákiAt Hitlef Yédnöksége alá helyerzve.elobb. Wehnnacht Oldalán orvul
megtámadta Lwtgyelországot; majd a német csapatokkal ~yütt részt wtt a keleti badjárat-
ban. Jozef Tiso akit mostanában a szloviik ilaeiooalistakÖl'öW reh~bilitá1ni óhajtanak -
pánjával együtt. samély szerint is azzal dif;sek:edhetett.hOlW KÖ2.ép.EurópábBn a. fasiszta
pártok lc:ÖJ;ülegyedül a' !lzlovák Néppártg)lÖ1rerei nyúltak vissu a múltba, amikor is az
elso világháború után Andrej Hlinkavúctés6veia szlovák,aUtmómiakivtvásáért harcoltak
az elsö Csehszlovákiában. ' .

Nem volt kellemesebb. szömszédja Magyaronzásnak -- és.Telekinelc- dé1lceletensem,
mert a FI; bécsi döntést 'követoen J940. suptember 3.án Ion, Antonescu tábornok Hitw
támogatásával államcsínnyel vette át a hatalmat II. Károly kiFálytól. A fasisztattilctátor a
náci birodalom csatlósalcént Romániát kiszolgáltatta a Wetumacbt háhorús terveinek, hogy
ezért Transnistria'lI1évvel ukrán területeket csato1hasson' Romániáboz. Kormányzási mód.
szereire jéllernzö,hOIY bebizon)'itotta: a tömeges zsidóellenes pogrootok vé8rehlijtisa sorAn
nem szorul a náci Németorszá8 segitségére. OátlástalanságárajelleIhZÖ, hogy 19144tavaszán
felajánlkoz;ott Hitlernekegy Magyarország elleni akcióban vaJó r6sz\éte1re.

MalJYUoJ'S3ág6s Teleki számára csupán délen létuett egy olyan szo~, Jugoszlávia,
amellyelaJlét!t ]aötötte mes Teleki a bar'tsá~ S!!erzodést, hogy ily. m0don közös enS",,1
kíséreljék meghiúsitani a hitleri Németországnak Délkelet-Európára, a Balkán fc16irAnyuló
agressziós terveit. Jugoszlávia lerohanása uem azoaban Magyarorszá! köröl bezárult a
fasiszta gyuru, és délen Ante Pavelic-csal az élen egy horvát usztasa állam poglavnikja lett
Magyarország szomszédja.

Miközben ezek az események a szomszédainknál lezajlottak, a náci Wehrmacht csa-
patai leigázzák Lengyelországot, elfoglalják Dániát és Norvégiát. majd a Benelux államok
után térdre kényszeritik Franciaországot, és 1940júniusában bevonulnak Párizsba. Ezekben
a vészterhes idokben: 1939~ptemberétol1941 tavaszáig egyetlen kormányfo van Európá-
ban - a semleges országok~ kivéve - aki nem Veszpéldát szomszédaitól, és nem fasizálja
országát. s ez Teleki Pál.

Sot: ezek~n az ~vekben és hónaQP!Fban ~ltkkori európai tön~nelemben példátlan
esemény tönéni~ M~or~gon, ~IYnek titkai 11168ma sem közismertek. A magyar
miniszterelnök illegális. földalatti propagandatevékc:oységre szánja el magát a náci és nyilas
szellemi mákony ellen. Ennél a tevt'enyséfénél kitunoen h,a,s;Jnosította nemzetneveloi ké-
pességeit és gyakorlatát. Vezérlo go1\doljttát Igy fogalmazta meg: ,.Magyar úton kell tar-
tani a lelkeket abben akrizisben, a~lybctn Európa hajója dobálózik. Magyar úton. tudva
mindig azt, hová akarunJc;:menni, de ~t ~s,honnan jöVOnk... ..

Teleki a miniszterelnökségen az ún. lélektani hadviselés Y. osztálya kere"ben megszer-
vezi a Nemzetpolitikai Szolgálatot, amely kifelé szoci.és iNdalompolitikai tevékenységet
végzett, mig befelé a náci- és nyilasellenes propagand~boró titkos míihOlye lett. Oly
mértékben titkosan folyt a munka ezen a téren, hogya kormány tagjai közül is csupán
Keresztes-Fischer ;Ferem: belügyminiszter tudott róla. ,

Teleki e szolg4Jat 'YeZCtojévéKovrig Béla egyetemi tanárt nevezte ki, aki foleg szociál.
politikai tanulmányaival már addia js bfsznos tevékenységet végzett. Kovrig huségesen és
eredményesen szolgálta Teleki eszméit, és ugyanezt elmondhatjuk arról a maroknyi gárdá-
ról, amely ot körülvette. Közülük elsosorban Molnár Sándor barátomat kell kiemelnem,
aki Párizsból hazatérve és mint Bajá.y~*Qk:b8rá1i körének tagja került kapcsolat-
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ba Teleki Pállal. Ó volt az, aki a sÚlönmegjelentetettún. ..Közérdeku Levelek"sokszoro-
sitását és postázását irányitotta-qy kis Szttb.utcailalcásból. Molnár adatai szerintmintegy
2 és fél ,millió.példányra becsülheto.a. ,~közérdek(ileYélek"cimén'az ország szinte minden
zugába.eljuttatott röplapmennyiség. . .

És .alck~rmég nc;msz6kunk a "Nemzeti Könyvtár~'.sorozatáról,amely legális.'köntös.
ben 8ZÍltJén.TelelcivédOSláI'nyliialatt jött létre, és.a'sororl.ategy-egykiadványát átlagosan
10-15ezer;példányban juttatta el az olvasókhoz.Hadd soroljuk fel legalábbnéhány szei'zo
nevét: IllyéS.Gyula, Féja Géza, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Tamási Áron, Tersánszky
Józsi Jono,Tolnai Lajos, V.eresPétet, Kodolányi János, Sinka István. Hogy cenépmuvelo
sorozatban ilyen ménékben hoJJyetkaphattak a népi irók, az nem. csupán a szerkeSzto,
Molnár Sándor .érdeme,hanemo~ Telekié..aki jól tudta, .&rogyil magyar parasztság
kezébea fajtája soraiból kiemelkedoirók könyveit kell adni.

Íme, amikor Európa különbözo sarkain már felgyulladtak a II. viláaháború torkoJat-
tüzei, Ma,yarországon nernhallgattak a J11ÍWák.ntertJlitle Tiso páter, Antonescu condu-
cator és Sztálinszomszédsásábanvolt egyminiszterehWk,TeleIciPál;aki a legvégsokigigye-
kezettnépe. és országa számára a békét megorizni.

Ma sokszoréssQkan hivatkoznak EulÓpáta.ésan:a: mire köteleznebennünket a közös
európai ,mííve~g.és ~~miség. Csak sajnos, a szaYaikontúl a tettek ritkán következnek,
illetve cgés.zcnmás tetteknek vagyunk a tanúi. A miszomszédságunkban is-felbáboritó
és szégyenleteseseményekJtítszQdnakle. Pedig már Teleki arra figyelmeztetett ;-idézem
ot: ..Európát a,...k~Qsq;fekörése és kultWiímodajuttatta, hogy kincseit c:sU.arra
basználjafel, .hoiYa társadalmt. valamint politikai küzdelembeniDind barbárabb fe8yve-
reket kovácsoljE)Aés.alkalmazzonúgy a nemzetek,belsopolitikájának te. mint a nemze-
tek.közti érint~zésben.". ..",

Vajh' EurÓpajelenlegi vezetoiDlfC8ZivlelnékTeleki Pál szavait!
'.

..,.
\!.
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SZALAY. LAJOS. GRAFIKÁJA

78



,'1' ~">" -

, !1i,', "';"" ,;," ,,',.,d ','
"'P" '" "',,,

,; ',', ,';"', ",' ,,:! "'~,""" ;'0

"O, " ,', ",;'

". , l'

DO80S$Y~1t6
;

"

",' , ':. , ,,'"
'Y',:r'

,,' A magy'ár~$Zlo:v!k;~;f(öl(:sönös$,ég.rQJ:,:"
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A~odik vítágháb6tu betejeztekóf8;'tpagyar' érteInnségjáVai'fészébén61t#al'tJhény
arra, hOgy"a 'csehSilovákit~!llii1h tétteiibZ4slÍt"szc:it~ 'hiViitulös'rltUatkóititolC'
ellenére'ii!'lehet'vahu1Bfétc'módoíleblli 'mé.tántos 'magyar--s~óvák kie~re:'Ei t, il'

valljuk be: halVáhyod6' ~ren1~hy lutt;á át rtdrsddY&m\íi'ibkoDsZen~ kÖ!iyVét,'ái"t94J.
ben írt, MvetÚ10kumentalt, 'viláSós óktéjtéstf, okosön m.él:'t~ktartóMslfYOl'~sdöfi6ld,~ye-
zést (Oftitina Kiadó).;,~ól v'aftcsw - vallja a SteR:1J; ;.;hdlY végnSkzár.Plk 'ti na~iOhaliz-1
mus korának ád4z viliskód6Sait~s:j~tes&Uk'e,y ,~bb 'koi'!a1apjait; Mért ha4úE616t-l
tÜl1kálló új korba iS'ma~kkal 'hdNe1ji.lk a múlt tcwhes ötMs4seit; 'akkoncwábt)'A)fÖg-': c'"
hetjük Ü~8i eDeötétek' Atltait." ("8) SajnOs; Borsodynat, s u vele egy1rent gcöiolk~'
csakhatn8r taPaSztalniUk' kenett~' hógy ai..réIi átkoJr>a.z ,uidigibir is:'k1Dz6bb'b~_r
éledtek lijjá, 1946 novembUében '-.-;remÉriybénftö, 'ltfózatos li:~yekközf\o-lteZdcnét,
vette' Il dél-szlováli:iai rilagyaroktötneges de~rtAlása, a '~z1ovák kórthány' és It sZkJ.\I4k ,
tartomá11yiszervek határozata érteliMbeD;A hatósAgI;j1(ényuef atkalmazAsáv."~haj_'i , '
tott Nytigat-Csel1országba deportálás oka, tudju~, egoytelohi1zMömIdjükröl elúzöttszud6ta-
németek"munk8helyei11ek'2L~ges'pó~'vólt."máafelöLJlzonban, s föJea;~ lJ dél-
szlováloiai nemZetiSé8i vis-arokiill1ClVá1WBtátása.Mindenoseue,áZ. iIy módon brutálisan
módosúlt"hdlyzefben eIOY.Oidoszerl1t1emté,vált a. Jk)rsod!t~fólejo szándékú kiegyozési(OllOn-
dolás; a magyar+szlovák:kapcaoIatokat hosszú1dÖ1'eabililalmátlanságésa'lYanakvás;~
köreültemeg.', '-,'.;'"-,;",, ,,'; ',1, ,_"1,, ';/J";""

Az új.,hirtelen ~o~~,~nY'~YR~~ ~összef~t.:-:- $ZámoseaYéb~-
rázó ,dok~nt~ mdl~ ,lttpe!yek1?Q1~kle.; válogatás ol~~ó a,' M~lnát Iw~ ,és.I
TótJt ~Ó SZI$'~esztt:Ye~~( Q,fészkébol k4~' . nuufP.r.",' q(~11 ~kitjíno qijr,e-ujtC-,
m6wben ,(SzéPha)om,i 19~):;7 l~ginká1>ba sok~ ~~~k~i.dat,~pul kaUc?do.t,:ö~~~:
foglalómíi~k~ják fel.Jij{e~: I;~bry,Zol~k;.~~~~~~ JIn. ny~ta.ás~,
csak 19~~ ;kö~lt, Ar/4!IIIltt.llsplQ/ ~6wHt, ,~vdF>ac s~vák: .frókb~ .yaJamjn~,
James, Kálmán ~r4iUáU~t~~1 s í~ a kpZé~óp~.,baJ$OJ~ pél~k ,is ~e,ijnt-; ,
beto adatközl~ a kite1~pí* át, a, Ia~~e d~bben~ "t~yeil"oJ (Aho"taJ~ ~#":
Illyés Gyula eloszav~ya4, MÜI1qb.eI;1.191~~).,A I,<ö~y. hogy. ekorán~A1vádJ~ szá~~ÍJ"
inkább csupán tényfeltáró beszámolók ily nagy k~és~ k~~~k,~~v~á~a~I~eJlö~~
érzéke\tcthetika.,y~yág;ípY1"~lye,~.i a..A'~tei.9k; ,köz9,;#szonY,A~ .~v~';l.át ,vesz-
tegelt..M~t pedig~ ki,k~~f~~~ ILs~~! J~~bma~~ ~ ~öztUk,~~~
nul~ók,.6rtel~éBi.t ~,n~~ iS,ánnyn-áaz ~!~~~t)iigó.-~~fuk.t1M~gy6J;1~, ~nt'in1á\bb'ai
elvesttett $zülM'ótdért?, "..~~., 1" ".., ,fC,; ,'- ,', ' '", "', 'o'

" Persié' az&r 'ti'trtegb6kél6st&' a tCÖtclimLSs.b'éCSfil&f minden'körUJmények'köZtbit.,
rankere'Sö' emt;eris2t!nemkÖztud(JtnáSOa.n'Yéttiri~; 'niútt'a: ~ és'gyMöfköd6st'
szftG er6s2iak~(ntégNalléleon is ellsntertef'hogy asZöblyáJuíf ~ ;hosszú ~ 'csak 'egy,

, "

,',
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ore hatalmasabb:. ueUemé).A ~ szIowkisztika szintén meataJ4ltaa módot.
hOlYa id6tJeDu- a bénulUú Mi utia J.;.'titnlkeclo nyelv-és irodaJomtudom4Dyi.va-
lamint 8prajzi ft tört_lmh.G~k .pSzScnv.. mOzdftsaelo a késobbi mesb6k~16salap-
jául ésfoltételéUl szolgá16kölcsönös megismerésügyét. Kniezsa István. Király Péter, Gre-

, lor Ferencnyeivészetimunkáiokkal váltottakki megérdemeltenszélestörli elismerést.
Salatnai Rezso fáradhatatlanul dolgozott a két irodalom kölcsönösségénektudatosításán.
Az évUlhetetlenérdemú SziklayLászló, aki a szegedi Pedagógiai Foiskola tanáraként is
áldozatos munkát végzett, az összehasonlító irodalomtudomány nemzetközilegkipróbált
módszereit eredményesen alkalmazva fejtett ki figyelemkelto tudol1\án)'osmQOkásságot.
Mellette, s jórészt az ö ösztönzéseitkövetve Fried István, Kiss Gy. CS1\Da;Csukis István
és Kifer István nagyivóés többfelé ágazó tevékenységgelszereztekmegbecsüléstmaguknak

és els~l. tudO~XS8~~:. aq~qsp~y~~k~(MeJ!eska- e),eltúnÖ<ive
az e vllágNli háJádiLttátftilGft:-,.hadd ~gyem stÓ\'á, ~ lmildr riIfl1és 'fét é., telt el e
kiváló és nemzetközilegis okkal becsült szlovakista irodalomtudósunk - Sziklay László
- elhunyta,óta.s leköte~tt umítványai ~ követ,öikö$!, p1iNhnáil.senki nem SZ8Dtelt
eJCnV.6kritikai t~J1ubnáDyta s:iaktudo~ ~dekköréa túÍmutató. úttÖroje1entlSsQaiiéJet-
m6v6o.. Pcdi&~ uiYan~ak jó alkalQp1,lett volna a 1Í1aaYaror~ irodalomtudom4nyi
szlOVf~ika h"~énck f"~;~ ~64ési távlatainak vízsPJatára,,),

, A 'k~ópai, Qpm~4tó. t~tud.oJojny, mauar ,~i közül fötált Ko-
vMsEno.:..FiWdi ,~rik. Arató ~..,Kem8y G. Gábor. Vip!Ololy.N~"11fler
Emil. . ,újabban,Szar~, LáQIQ...~ ,.t.. és~aDJMköz16$Qkr4véoa lQII8Y81"--szlovák
vÍ$ZOftYlviuéJy,fK)k{61e"6pp,~ v~tkoúrait, tMták,fal. s vaJameneyiea- bár t.ermé-
s~ m6s~ móOop ..,..a kieJ:Y."lf~ a~k,}é&, az estItloa~ R\elValósit-
hité 'ÜI8Y k6ben mUQkálkodtp. Külöa ~--rQ kNán~o- az irocla1Qmtö*-
néukégt is jelesente~ Gfi~ Amia ~ése ,oamqyarországi szlováknyelv-
s-- etQOkuJt~ ~4r', ,~ "a,~k.n kivül-eddig egyjelento&
f""jo1.~..~t~~~IaeH..- (.4 sz/QeIM4141.11aIIJt.o~tUavárosi
kIllI~lwll: Nyirqy*~.~gioj, 1~1JJ.).,' ,,'

A népt'!Üz'kutatóinak, 6rthet-od különJosaeo 'sot. feIdoIlIOZ8I1dótáDát kfoál a baj-
dan kö. álliuDbanélt két.Mp'UaDdó6rintku6le, . tudósemk- Balassa Iván, Gunda
B6Ja.'C>rtutay Gyula és JÚSok ösztöDlJáén -- atek ise kedwt6 ~L A kiemel-
ktd6en --katy~ erecbi1áyei közül'-,;,orecIctis6sük okán"- külöa' is,
gondolatkeltök Szoke Péter új szempontú tanulmányai.

, 'EQ6bkéDt,aJd kézbe veszi 6sáttaouJmáftyotza a Klfer 1stY6rit6l~.A.tesi szarga-
loinínal összdlUtott 'terjedelmesbiNi0atáfi4t (A nltn1dk h- á c*'lroda1t»n 'magj1tublbli-
o"Afidja a /c:ez~Mllyro..i,. Akad6mlai,'}985.),amely a szl~ák'~ a csettm6velts6g ter-
~keinek'magyatöyel"ttfoaadtatüaiadatait sorolja fel nem ~bb,mint 21708 tttel-
ben, 'ataratJimul is ~ róla.' hOJYoIyan:i:ompte;t.~ tádományszaknak.
ainelyegy ri1!sit lté~m6ltjAt;féj!6d&ét,l\el~tés perszetudativiJápt kfvátija ~ a sajá-
túoldcál ~':...:. megismeriri'~' mepntertetai, a ~6séghez képeSt ~e interdisz-
a):$lúuWisnak lc~n lennie.ttj táVfatdlCityffnat'Jijt a magyarorsdSi szlovaldsztilca el6tt,
mfk&ri ~ hba smint' -28 'Szoft182MMPekköZti k6k:s6ftös kapCsolatokkal fogJIrIkozó
~b &stehatontitó' tudományszak,* elott.. i, .' ,

E fölismer&''késztetarra'"t(OJYfókóZottmtekl~" ~~emIftett és nágy je-
len~ ftélt bibli"~ 's1.érz6.J'!D~kiroctatolDtörténészi~'kMrÓl tC\:éken~.

'. \h'" "" ",' , "F') , ,,' "',,

'Úgyvélemugyanis,ho8Ya biblíográfúsÍanyaggyújtoés -rendszerezom~ sor4nolyan
tapUualatokQl,~~t. ~~~,~ ~.,;~~ kritiW,~'9ése,
8'.",--. ,...~ivel "'1.8 ~ .Qd~Jásai~ 'való~ ~a ]ehet
t_JlláayszalJJmlwak.;uf'er ~ ,most,meaie*,t ~)fVe ..It, "ovü:U8l-
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kölcsönösségrol" (A miénk és az (}vék.Magveto, 1991.)fólöttébb alkalmasnak látszik rá,
hogy általános érvényu észrevételekmegfogalmazásárakésztessen.

*
Elöljáróban elmondom, hogy e könyv régebben és újabban írt tanulmányokat, cikke-

ket, eloadásokat, hozzászólásokat, vagyis meglehetosenelegyesszellemi termékeket kínál
olvasásra, három fejezetbecsoportosítva. Az elso "a magyar-szlovák szimbiózis koráról"
közöl részint tudományos igényu, részint inkább csak vázlatszerfibeszámolókat. A máso-
dikban "irodalmaink rokonságáról" címmel, ám e cimtol jócskán el is távolQdva,arckép-
vázlatokat olvashatunk múlt századi és jelenkori szlovák költokrol és prózaírókról. A har-
madik "kapcsolataink problémáiról" tartalmaz általában elgondolkodtató, olykor azonban
vitára is készteto írásokat.

A kötetben olvasható harminc szöveg közt van néhány, amelyek minden tekintetben
kiemelkedoirodalomtörténeti, illetve-kritikai tanulmányoknak minosíthetok. Ilyenekfoleg
a "II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca a szlovák nemzet kultúrájában" cimu értekezés,
továbbá a Sládkovic-életmuvetszéles köru tájékozottsággal elemzo tanulmány ("Andrej
Sládkovic"), végül "a magyarországiszlovákok irodalmát" összefoglalóan,sot társadalmi
keretbe is ilJesztettenbemutató esszé. Sajnálom, hogy Kiifer kötetének nem minden írása
ilyen igényesszínvonalú.Akadnak köztük vázlatosak (amilyen"a barokk magyar~zlovák
vonatkozásait" fölvillantó adalék), s foleg a harmadik rész tartalmaz bosszantó boségben
alkalmi szösszeneteket is. Mindez természetesen az egyenetlenségérzetét kelti. Célszeru
tömörftéssel,gondos szerkesztésselnyilván el Iehetett volna érni, hogy a kevesebbtöbb le-
gyen. Minden munkának - a szelleminek is - van mellékterméke; kár, ha fölöslegesen
terheljük vele munkánk eredményét, a muvet. "Jót s jól: ebben van a nagy titok", a filológiai
indíttatású irodalomtudományi tevékenységben is.

De hát fogadjuk el e könyvet úgy, ahogy kézbe kapjuk. Annál is inkább, mivel a kifo-
gásolt szövegközlési kuszaság alkalmasint még feltunobben kiemeli jellegzetes közép-euró-
paiságunkat. Meg aztán, s foleg: különleges érdeme szerzonknek, hogya szösszenetnyi
szövegei sem érdektelenek; többnyire - még ha nyersanyagként hatnak is - van bennük
mérlegelheto érv vagy vitatható ötlet. Ritkán hagynak közömbösen.

Ennek oka kétség nélkül a szerzo rokonszenves - noha nemegyszer kérkedve vallott
- szellemimagatartásában keresheto: úgy érzi, a szlovákokmagyar pártinak, a magyarok
viszont szlovák pártinak tartják, s e visszásságbólarra következtet, hogy az út, anielyen
jár, helyes irányba vezet. Nekem e magatartás azért is rokonszenves,mivel egyik kedvelt
irómra, Montaigne-ra emlékeztet; o ugyanis a felekezetiharcok lázától szenvedoFrancia-
országban, a sorsáról elmélkedve, múltbeli példa nyomán így határozta meg helyét - a
mindenkori szabad emberek helyét - az egymásra acsarkodó felek viszályában: "A guelfek
közt ghibellin, a ghibellinek közt guelf vagyok". Köfer legföljebb abban téved, hogy ezt az
évszázadok óta más-más változatban ismétlodo, s a mi térségünkben- sajnos - nagyon
is gyakori lelkiállapotot úgy éli át, mintha oelotte mások nem lettek volna hasonló hely-
zetben.

A továbbiakban néhány, általános vonatkozású probléma kapcsán kivánok eloadni
közérdekuoek tuno kritikai észrevételeket.

"A kérdés felvetése" cimu bevezeto elvi állásfoglalás elején az a megállapitás olvasható,
hogy "a magyar szlovakisztikában mindmáig tisztázatlan a magyar-5Zlovák irodalmi kap-
csolatok mibenléte, elmélete és módszertana". (5.) Esúlyosao elmarasztaló itélet igazolá-
sára szerzonk felsorotja azokat a múlt századi jeles irodalmárokat s e századi jól képzett
irodalomtudósokat, akik nem ismerték fel, hogya magyarországi szlovakisztika és a szlo~
vákiai hungarisztika tárgya, úgymond, az "interetnikus kapcsolatok" VÍ73gálata legyen.
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Általánosságban természetesenjgaza van sze1'ZOnIq1e):,csupán az látszik érthetetlennek,
miért épp csak az irodalomtörténészeken s az irodalomismertetokön kéri ezt számon. Hi-
szen nyilvánvaló, hogy az interetnikai kapcsolatokkal együttesen, s egymás munkáját lehe-
toleg összehangolva, komplex módon kell(ene) foglalkozniuk a történészeknek, a demográ-
fusoknak, a jogtudósoknak, az etnográfusoknak, a nyelvészeknek, az irodalmároknak, s
újabban a politológusoknak is. ' " ,

E k6rd6s kapcsán fontosnak tartom a Kifer "felvetésében" váZolt témakör lciegészitését
a népeink történelem mögÖtti, mélyrétegi érintkezéseinek a módszeres m:sgálatáva1. Isme-
retes ugyanis, hogy ma már a legszélesebben értelmeutt történettudomány is feladatának
tekinti - ahogya legilletékesebb történész,Feniand Braudel ifja - "a mély és gyakran
csöndes névtelen történelem bizonytalan. ám roppant lciterjedésu területének feltárását".
(Écrits sur I'histoire. 1969. 21.) A mi térségünkben pedig a népek együttélése a zivataros
idoszakok ellenére oly szoros volt, hogya természetes érintkezés akkor is élénk maradt,
amikor gyulölködon feszültek egymás ellen a hivatalos veuto rétegek. Ahogy - közvetlen
megfigyelés alapján - Bartók ma népeinkrol: "Békésen élnek egymásmellett; mindegyik
a saját nyelvén beszél, saját szokásait,követi, és természetesnek veszi, hogy más nyelvií szom-
szédja ezt teszi. Dönto.bizonyjték' ette a nép lelkének tükre: maguk a Urai népda1szövegek'"
A parasztok közt békess6g uralkodik; gyulölséget más fajtájúak ellen csak a felsobb körök
árasztanak." (Musical Americ8t '1943')',EByébadatok is nagy számban bizonyftják ugyanezt.
Fiatal történészeink és etnográfusaink részére mily szép feladat tenne például annak a szá-
mos adattal, sot korabeli beszámolókkal is igazolható jelenségnek a vizsgálata, hogy még
a századforduló évtizedeiben is (tehát a magyar---sz1ovák viszony végzetes megromlása
idején) virágzón mfiködött a cseregyerek-mozgalom: magyar gyerekek mentek szlovák
vidékre (például az én apám Svlty Júrba) "tót szóra", ahogy akkor mondták - s helyükre
szlovák gyerekek jöttek magyar vidékre (például a Csallóközbe) "magyar szóra". S termé-
szetesen vég nélkül sorolhatnám a kinálkozó témajavaslatokat: a házaló kisiparosokról, a
mezogazdasági munkásbrigádokról, a budaposti építkezések: résztvevoirol..., ezek azonban
rendre nem az irodalomtörténeti hungarosz1ovaJrisztika tárgykörébe tartoznak. E tudomány-
szak muveloi természetszerulegakkor végemek hasznos munkát. ha - miként eddig -
az irodalmaink fejlodésében eloforduló kapcsolatok, párhuzamos jelenségek. tipológiai ha-
sonlóságok vagy épp téma1cölcsönzések vizsgálatát végzik, Sziklay iránymutató példáját
követve minél elmélyültebben. minél körültekintobben. A társadalmi tudatformák alaku-
lásának elemzését bJzzuk a szociológusokra, a politikai változások s az euk nyomán mó-
dosulóközgondolkodás értelmezését pedig a polito1ógusokra.

Mindezt természetesen nem szándék nélkül hoziom itt szóba.

Nehezményezem ugyanis. hogy szerzlSnk - foleg könyvének a Kapcsolatafnk probU-
máz'rólcimu harmadik részében- egyre-másravet föl olyan politológiaivonatkozású kér-
déseket,amelyeknekvajmikevésközük van az irodalom részterületeihez,ahol o tájékozottan
mozog - sot olykor általáhansenuni közüksÍDCS a voltaképpeni irodalomhoz. így aztán
olyan dolgozat olvastán, amilyen például A szlovllkoknak lS van Trianonjuk. önkéntelenül is
Apellész festo smvajut eszünkbe avargáról, aid olyasmibe avatkozik, amihez nem ért;
s kívánjuk. bár maradna kaptafájánál. A Trianonra utaló dm olvastán ugyanis az lenne
hiheto. hogya nagyhatalmak: valamiféle abszurd döntése folytán a szlovák nemzet egy.
harmada négy, különbözo berendezkedésu ország fennhatósága alá kényszerült. S7Jerzonk
azonban - temXszetesen - nem ilyesmi .alapján beszél a "szlovákok Triano*ól". ha-
nem azért, miwl - szerinte - a sdoYák-magyar együttélést a sz1ovák-cseb ~ttélés
követte. vagy - élesebb fogabnaúsban - a JDalyar elnyomást a cseh elnyomás váltotta
fel. így volt-e ez valóban? E sorok irója legkevésbésem politoIógiábanbóklászó irodalom-
történész; mivel azonban két évtizeden át (1918-1938) állampoJaáravolt az elso Cseh-
5zlovákKöztársaságDak.s nemzedéktársaival.együtt igyekezettnyitott szemmelmegismerni
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s elfoguJatIanul megérteni a körülöttük a1aku1t fejleményeket. hiteles tanúként állíthatja
és adatokkal bizonyíthatja. hogy aki az akkori helyzetet a szlovák nemzet Trianonjának
nevezi. továbbá aki az akkori szlovák nemzetet a Hlinka-párttal azonosftja .;..-vagy téved.
vagy megtéveszt. . .

nyen és hasonló kényes kérdésekben csak rendldvilli tapintattal., körültekinto hozzá-
értéssel., a politikai tudományok muveUjinek (Montesquieu-nek. Tocqueville-nek. Eötvös
Józsefnek. Max Webcmek.:.. s elottük és utánUk oly sok másnak. köztük Jászinak és Ma:-
saryknak is) az alapos ismeretével szabad véleményt nyilvánftani.

Hasonlóképp: A miénk és az övék cimu essz6ben. amelynek föltételezheto jelentoségét
szerzonk azzal is hangsúlyozza. hogy e cimet az egész kötet élére állitott&. halmozottan
olvashatunk érvekkel alá nem támasztott állitásokat. Például ilyeneket: ..Nem lehet úgy
nemzeti békét teremteni. ha azt hisszük~ hogy a szlovákiai magyar más magyar. mint a
magyarországi. s az itteni szlovák nem olyan szlovák. mint a határon túli." (263) Megint
csak azt mondhat()m, amit már föntebb is; ilyen kényes ügyben nem elég az apodiktikus
kijelentés; pontosan kell közölni s tételesen bizonyítani: ki.. hol, mikor állitott ily súlyos
következményu badarságokat. Épp Kiifer. aki az e kötetben is olvasható Sládkovi~tanul-
mányában kituno kritikai érzékkel mutat rá a helyi éS az egyetemes, a rész és az e",ész
viszonyos ÖS8zefüggéseire,ne érzékelné, hOgy tudományszakunk alfája és omegája a tények
és adatok tisztelete, a fedezet nélküli állitások következetes. mellozése, ami más szóval az
igazságkeresésétjelenti? .

Ugyanezen okból érzem sikamlósnakaz újabb szlovák'irodalomban stirún eloforduló
magyar ..sztereotlpiák" tanulmányOzásátis, amit pedig szerzonk a további mwikálkodása
kÖZpontitémájának nevez. Eltekintve ugyanisáttól, hogy ÍIZUn. sztereotlpia-kutatásnak
kiterjedt nemzetköziirodalma van, s ennek az általam ismert darabjai általában óvatosságra
intenek, a szlovák forrásokban ismétlodo ..sztereotipiák" csak az egyébként is túltengo
eleve elfogultságot fokozzák, azellenségképet. erositik. Ha tehát nem azt keressük. ami
összeköt. hanem ami elválaszt, a sajnálatosan meglevo érzelmi szakadék mélyítésén fára-
dozunk. Vegyük példának a Kiifer könyvében több helyütt is - elrettentésül - idézett ot-
romba szólást. amely szerint ..a tót nem ember, a kása nem étet... Ez a múlt század végén
s a jelen századunk elején. a legundoritóbb társadalmi környezetben fogant ..sztereotipia",
amely - szerzonk emlékeztetése szerint - mai szlovákregényekbenis visszhangzik,ugyan-
annak a (nem is föltétlenülmagyar származású)szök:uralkodó rétegnek az elviselhetetlenül
pökhendi szemléletétfejezi ki, amely a nemzetünk nagy többségétalkotó, szavazatijogától
megfosztott és elvándorlásra. ..kitántorgásra" kényszeri~tt parasztságra is szég)'enbélyeget
forrasztott. Értelmezésemszerint a ..sülvejó a paraszt, akkor is a feneegye meg" ugyanazt
jelentette s ugyanolyan érzelmi tartalmat hordozott, mint a ,;tót .nem ember". Helytelen
hát ez utóbbi ..sztereotipiát" s a hozzá hasonlókat úgy beáUitani.hogy lám miként véleked-
tek ..a" magyarok ..a" szlovákokról, foként pedig, hogy e bántóan felületesáltalánositás a
második világháború után - risum teneatis, amici? - egy egésznépcsoport, az ..emberi
hang" hirdetoi, kollektiven búnössé nyilvánftásáttak lehetett egyik indulati indoktása,
méghozzá a magát demokratikusnak hirdeto államrendben. Ez utóbbi szempontot csak
azért emlitern, mivel a kin-keservesen polgárosodó feudális..Magyarországon még az
1913. évi törvényereju rendelet értelmében is választójogot a felnott férfitakosság
egyharmada gyakorolhatott! Nyilvánvalóan akkor is volt, azóta is van egy-másik- iga-
zabb - nemzet: szerencséree csöndestöbbséghordozza sadja át nemzedékrolnemzedékre
a valódi értékeket. így van ez mindenütt, miért épp nálunk1ennemásként? A mostani uta-
lásunk tárgyául szolgálókorban is népünk igazi szellemiés erkölcsiértékeit, valóságosgon-
dolkodását nem a megtévesztoeszméketdörgo Grünwald Bélát. s nem is a hamisan han-
goskodó RákosI Jenok fejezték ki, hanem sokkal hitelesebbenMocsáry Lajos, Ady Endre,
s a hozzájuk hasonlók... Ok azok. akik a mások biinét.is átérzo felel6sségmiatt lehajtott
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fovel, de emelt szivvel- sursum corda! - vallották, hogy az ismeret lelkiismeret nélkül
csak romlása a nemzetnek. Igen, ok tiltakoztak! 1945után viszont a szlovák Irók nem til-
takoztak. söt: igencsakemlékezetespéldáját adták az Irástudók árulásának...

A nacionalista töltetu "sztereotfpiák" létrehozásának és elterjedésénekjellemzo pél-
dájaként emlitheto a Kafertol is idézett példa nyelvünkrol, amely - úgymond - "idegen
nyelvekbol összeállitott tákolmány, még az agyonkoptatott 'haza' szó is, ami nem egyéb,
mint a német 'Haus' eltorzitott változata" (230). Bizonnyal fölöslegesemliteni, hiszen ezt
nyilván Köfer is tudja (csak - tapintatból- nem mondja), sot esetlegmég a múlt század
végi parlagian etimologizáJószlovák nemzetvédok elott sem volt ismeretlen, hogya ,ház'
szavunk osi finnugor örökség.

Szerzonknek e gyakran bukdácsoló kalandozása a politológia bozótjában irodalmi
mu elemzésétis kétesenbefolyásoljaüóllehet, épp ezt a munkát - a muelemzést- várjuk
el tole legtöbb indokoltsággal). Nos, könyvénekaz IrodaJmainkrokonságárólcímu máso-
dik részében tunodést kelto tanulmány foglalkozik a "szlovák-magyar összefúggésekkel"
Ladislav Balleknek A segéd (Pomocnik, 1977)c. regényében, amely a po78onyi Madách
Kiadó gondozása révén, Hubik István kiváló fordításában magyarul is olvasható (1980).
Kifer ismételtenhangoztatja. hogy fontos murol, kiemelkedoalkotásról van szó, méltatása
azonban - különös módon - csak a tartalomra. a szereplokre(ezek nyelvhasználatára),
s általában a társadalmi-politikai kapcsolódások feltárására korlátozódik. Persze. jól tu-
dom, hogy vannak szociológusok - köztük Masaryk is -, akik a szépirodalmimuvekben
egy-egy korszak vagy társadalmi C:!oport, vagy e csoportot alkotó kisebb egység (például
család) tudati világának a kifejezodését keresik - több-kevesebbsikerrel.Azirodalmimu
azonban, foként ha értékes alkotás, más is, több is, mint csak szociológiai vgay politológiai
adattár. Ha pedig a méltató vagy bíráló - valamilyen meggondolásból - csak erre korlá-
tozza figyelmét, nem 1enne-e indokolt. foképp pedig tanulságos az összehasonUtó munka
vállalása. vagyis - esetünkben - annak vizsgálata.hogy ugyanazon témát: a zömmelma-
gyar lakosságú Dél. Szlovákia nemzetiségi összetételének megváltoztatására 1945 után tett

. eroszakos kísérletet miként dolgozza fel e jeles szlovák iró az iga78ágtalanságotigazolva.
s milyen másképp az igazságot - akárcsak óvatosan - bemutatva valamelyik ott élo
magyar pályatársa. mondjuk Duba Gyula vagy Dobos László, vagy akár Fábry Zoltán az
1945-1948. években irt. de csak most megjelent (Jresjárat cimu naplójában (1991).

Továbbá: ha már egyszer elsodlegesen tematikai vi78gálódásról, valamint - érintole-
gesen, ám szerfölött elgondolkodtatón - magyar nyelvi elemek regénybeli elofordulásai-
nak számbavételérol van szó. a "beszélo nevek" szerepe is figyelmet érdettlelt volna. Tudva-
levo ugyanis. hogy ami tájainkon keletkezett irányregényekben a helységneveknek és a
családneveknek is gyakranvanje1entéshordozó feladatuk. Ha tehát a cselekmény helyszinéül
szolgáló Palánkon (amely - tudjuk - lpolyság átlényegitettneve) az Iró Koháry névvel
ruház fel egy mészárost. akinek üzletét az új hatóságok az odatelepült hegyvidéki sz1ováknak
utalják ki, nyilvánvaló a hangulatke1to szándék. Azon a tájon ugyanili, azaz Hont megyében,
amelynek egyik járási székhelye Ipolyság (a regénybeli Palánk) volt. a roppant vagyont
birtokló s grófi és hercegi cimmel ékesített Koháryak neve az elnyomó arisztokrácia minden-
hatóságát jelzi. A bökkeno persze menten szembeötlik; hiszen e nevet legföljebb csak sz1o-
vá~ regényben viselheti kisvárosi mészáros; a valóságban e vidéki mesteremberek éppúgy
a nép fiai voltak, mint akik javaikat ajándékba kaptáJc: a szlovák vidékrol érkezett RieCan
és társaik. Ily képtelen névadásra nem kétségesen azért volt szükség, hogy fedezetük legyen
a Ballek regényébe szott politikai eszmélkedéseknek; például ennek: ..Bizony megalázó
életük volt régen a szIovákoknak. Tót nem ember. Ezt mondták annak idején Magyar-
országon." (Szivesen hozzátenném: nemcsak a szlovákokoak volt rossz soruk; rossz sora
volt a magyar népnek is. foként a parasztságnak: anapszámosoknak. földmunkásoknak.
uradalmi cselédeknek, a nemzet többségének. Köztudomású, hogy az akkori Magyarország-
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ról kivándorlottak közt a magyar nemzetiségfiek atánya lényegesen nagyobb volt, mint
bármely nemzetiséghez tartozóké.)

Egyébként. a fölösleges félreértések elkerülése végett, hadd.emIítsem meg, hogy Ballek
regényét én is figyelemre és elemzésre méltó mfinek tartom, foként egy - a lezülles:ztett
társadalom bUZös televényéból kinott - jellegzetes közép-európai pikaró-figura, a segéd
sikeres megalkotásának érdeme folytán. Bízvást megérdemelte volna, hogy Kiifer ne csak a
..szlovák-magyar összefúggéseket" keresse benne, hanem szövegkritikai eszközökkel a
sajátos esztétikai értékeket is. .

Az eloadottak alapján úgy tfinik, szerzonk. aki pedig a SládkpviC-tanulmányában meg
- részben - a magyarországi szlovákok irodalmi próbálkozásairól irt dolgozatában is ér-
zékenyen és filológiai körültekintéssel vizsgálta a tárgyu1 választott alkot~at, az e kötet
harmadik részében olvasható írásainak tanúsága szerint inkább vonzódik a mfivelodéstör-
téneti tények és adatok csoportositásához, mint az irodalmi muvek esztétikai értékeléséhez.
Az irodalmat - méghozzá a legszélesebben értelmezett irodalmat - leltározó bibliográfus
mintha háttérbe szoritaná a teremto képzelet alkotta szómuvészethez spontánul vonzódó
szellemi embert. KosztoJányinak a Jules de Gaulqer-tól ki)lcsönvett s térségünkre alkalma-
zott megkülönböztet~..se szerint o inkább homo moralis, mint homo aestheticus (mig. nagy
elodje, a hazai irodalomtudományi szlovakisztika nemzetközileg elismert mfiveloje,. SWday
László, ellenkezoleg: a kapcsolatokban is inkább az esztétikai értékek érvényesülését
kereste).

Persze, azért Sziklay is több.jzben elemezte behatóan az ún. hungarus problémát, vagyis
azt a kincs jelenséget, amelyre Kafer is - ám Sziklay emlitésenélkül - többször kitér
könyvében, vagyis hogy az elozo századok: szélesebb értelmu 'hungarus' szavát egysze1iien
a szukebb jelentésfi 'magyar' szóval helyettesitették, s nem gondoskodtak oly~ fogalmi
megkülönböztetésrol, amilyent a velünk együtt élo nemzetek - azaz "nemzetiségek" - a
maguk nyelvében rneghonositottak. Ahogyan Sziklaye fogalomkör kialakulásáról helye-
sen irta: (a nemzetiségek)"következetesentettek éles különbséget az 'uhorsky' és a 'ma-
darskY'- az 'ungarisch-ungarlindisch'és a 'magyarisch'- között, mi a magunk nyelvében
ezt mind a mai napig nem tudjuk megtenni... Látszólag csak a magyar szókincskérdése,
nyelvészetikérdés, de az elobb emlitett tényben gyökerezik,hogya XIX, századi magyar
nemzetimozgalomvezetoségeaz elozo korszak latin 'hungarus' szavát egyszeruen,magyar'-
ra fordítja - és ez az ország más nyelvfinépeinél számos.félreértésnek,eJ1entmondásnak
lesz a forrása." (Együtté/ésés többnye/vuségaz irodalomban.GonQqlat.1987. 77.) .

Szik1ayaz itt idézett szövegben- tudóshoz illo mértéktartással - csupán sajnálkozva
állapítja meg, hogy ..mind a mai napig" nem sikerült megalkotnia vázolt fogalom magyar
nyelvi kifejezojét. Kifer viszont - saját1agos tenninoIógiai újitással - mindjárt pótolni is
próbálja e hiányosság ot. A történelmi - vagyis az 1918 elotti - Magyarországot. szlovákul
Uhorskot következetesen Magyarhonnak, a Felvidéket pedig (minthogye földrajzi névtol
- mint írja (263] - viszolyog) Felföldnek jelöli. Nyilván nehéz átlátni, hogy. jelentéstani
szempontból a 'Magyarhon' miért elfogadhatóbb,mint például a 'régi Magyarország'vagy
akár az '1918elotti Magyarország',s hogya 'Felföld' fogalombamiként fér bele it Kisalföld
vagy a Csallóköz... Persze,érthetomód, nem is errol van szó, hanem Kiifer föntebb vázolt
politológiai törekvésének arról az elgondolkodtató ind1tékáról,hogy Ite borzoljuk északi
szomszédunk nemzeti érzékenységét. Csak: hát ~ vetheto ellen - mi nem vagyunk ..szom-
széd"? A mi él7.ékenységünket nem kötelezo figyelembe venni? A másodikviIágháború után
és az azóta is történtek ne legyenek semmi hatással érzékenységÜDkre? A mi dolgunk csak
az lehet, hogy bfintudatosan vezekeljünk - ugyan miért? Talán azért, mert az egyként
ellenszenvcsnek ítélt és lázadásra ingerlo közös uraink a feudális "Magyarhonban" éppúgy
elnyomtak bennünket, a magyar népet, mint .a sz1ovákokat? Az illetékes szlovák történé--
szekoek igazuk van: c1meres csaJádok boven parádéztak.az o nemzetükben.is. S.ec1mere-

85



sek éppúgy dnyomták. kizsákmányolták. megnyomorították e magyar pórokat, mint a
szlovákokat. E tekintetben- IGiferkönyvénekcimérecélozva- nincs különbség aközött,
ami a miénk, s ami az övék. Egymás énékenységének a viszonos tisztelete szerves részea
szellemikölcsönösségnek:,amelyet szerzonk programként jelölt meg könyve alcfmében.

*
Kölcsönösség: nem kétségesen ez az a kulcsszó, amelyet sohasem szabad felednünk,

amidon "annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" is tiszta szivvel és oszinte akarással
fáradOzunk a gondban, reményben azonosan egymás mellett, egymásra utaltan élo népeink
teljes köri1 megbékélésének tblati ügyén. Kölcsönösség nélkül nincS jó viszony, igaz szó
nélkül nincs barátság. Az irodalmi és tudományos kapcsolatok ápolása azért oly fontos,
mert a politikai érdekek elválaszthatják a népeket, szembeállithatják az országokat, a szel-
lemi 6rtékek köz:vetltése azonban - foként ha elfogulatlanul végezzük - kiegyenUtiaz
ellentéteket; amit a politika elront, a kultúra helyrehozhatja. Ez az a terület, ahol mind-
nyájan egyenlok vagyunk; itt nincs többé magyar és szlovák, csak megértésre vágyó ember
van. Illyés szavai szerint "a goethei világirodalom a népeknek igazabb és tartósabb közös-
sége lehet, mint a Népszövetség". A magyar-szlovák szellemi együttmGködés pedig ennél
ís közvetlenebb egyengetöje népeink békés együttélésének. Ha pedig e szellemi együttmukö-
dést nem sikerül a kölcsönösség jegyében eredményesen megvalósltaní, kétség nélkül sok
derék fáradozás mehet veszendobe. .

A mi tájainkon ugyanis az irodalomnak, s kisebb mértékben a más muvészeteknek, va-
lamint általában a humán tudományszakoknak is közismerten különleges szerepük volt a
nemzettudat formálásában. Amikor tehát a szellemi javaknak. s ezeken belül kiváltképp a
sajátos irodalmi értékeknek a kölcsönös átadását és elfogadtatásátszorgalmazzuk, voltaképp
a nemzeti létünk, nemzeti gondjaink egészét kináljuk megismerésre a másik népnek, amely-
t61 az o hasonló javait kapjuk cserébe. Csak helyeselni lehet Klifer nézetét, midon -
könyve végén - vallomás ért6ku'megállapitással búcsúzik olvasóját61: ..A magyarság és a
sz1ovákság közös múltjának és mai együvé tartozásának feltárása... legszemélyesebb magyar
nemzeti ügy és ezzel együtt igazság és emberség dolga, poJitikai hatásoktól és politikai rend-
szerektol függetlenül." .

A kölcsönösség eszméjéhez híven kívánni illik, hogy a szlovák hungaristák is a "leg-
személyesebb &em7Jetiügyüknek" tekintsék a magyar szellemi értékek maradéktalan és elfo-
gulatlan megismertet&6t. Az arányok kiegyenHtödése nyilvánvalóan komoly hasznára lenne
a kölc:sönösségnek. Nincs értelme elhallgatm, hogy a szlovák hungarisztika teljesítmé-
nye jeJenJeg még - sajnálatos módon - mennYisiégileg mögötte marad a magyar szlo-
vakisztika CRdményeinek. Példánkat csak az irodalmi kapcsolatok területérol véve: nem
kétségesen komoly hasznára lenne mindkét ország kutatóinak vagy akár csak az érdeklodok-
nek, ha ott is készüh volna, esetleg készülne olyan teljességi igényu bibliográfia a magyar
szellemi termékek szlovák (és cseh) nyelvíi (ogadtatásáról, amilyen Kiifer Istvánnak: a már
elismeréssel említett muve. Hasonlóképp bennünket, magyarokat is szerfölött érdekeIhetne
irodalmunk történetének szlovák: nyelvu és szlovák távlatú: a szlovák kapcsolódásokat és
párhuzamokat gondosan figyelembe vevo feldolgozása. A másik tükörben láttatás, a más-
képp muködo mérleg jel.zise az érdekelteknek is hasznos lehet. Ilyen összefüggésben látszik
tanu1ságosnak, amit Cocteau irt arról, hogy 6t mindig jobban érdekelte és további töpren-
gésre késztette az; amit muveirol külföldi kritikusoktól olvashatott; más szemszögbol meg-
világítva láthatta, amit a maga nemzetbeliek- úgymond -ismert swlamokkalsommásan
szoktak értékelni. Még fokozottabban van ez így az irodalmi elvek és míivek fejlodéstörté-
netének megítélésében. Amiként erre jó példa lehet Sziklay László tudományos igényu rend-
szecezése, A szlovák úvxJalomtörténete (Akadémiai, 1962)vagy Szalatnai Rezsonek az azonos
cfmii, ám esszéstilusa folytán olvasmányosabb feldolgozása (Gondolat, 1964).
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A szlovák irodaIomtddomáDyiuhúDgarisztikaalkotásai közül sáOP"""" is lÖJÖtt~
tanulságosan emelkedik ki Rudolf ~l ~OÍ1Htó tanulmán)'ainaklY6~:
Literatúry v kontclktoch(Irodalmak kapcsolAtolCban,Szlov4kTud. Akadém.ia~~ 1912),
amely- t980-bail- a pozsonyiMadách Kiadónál Két irodalomkapcsolataicímmelmagya-
rul is megjelent,s amelybízvást tekintheto alapveto munek. E kötetet szervesenegészítiki a
Literárne vz(ahy slovensko--matlarské (Szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok, Osveta,
1973).A kiváló komparatista újabb tanulmánykötete nem annyira közvetlenkapcsolatokat,
mint inkább - nagyon indokoltan - párhuzamokat és egybevetéseket vizsgált: Paralely
a konfrontacie: o maáarskej literatúre a slovensko--mad'arskych /iterárnych vZ(ahoch (pár-
huzamok és szembes~~;a. ~_"jrodalarorólés a szlovák~ irodalmi kapcso-
latokról. Slovenskt spis6fatel, 1986)...~ fomos mfi"ek rém.ete1cbe hatoló érdemi nié1tatása
és bírálata most - sajnos - nem lehet feladatom.Annyit azonban - a kölcsönösségszelle-
mében- e helyüttis hangoztatnikell, hogya magyarsziovakistákkörébenigenélénk
volt Chmel gondolatkeltö tanulmányainakfogadtatása, mégha a kívánatos szakmai vita -
valószínülega protokolláris udvariaskodás okán - slijnálatosanelmaradt ,is. Nasyjában-
eaészébenugyanez mondható el a Chmel korszakos jelentOSégukai.d.eményezéseit\\iabban
eredményesen folytató Karol Toum cikkeirol és tam,dmáayiijx:óli~. Az iUetékesmagyar
szakkritika hasonlóképpen elismerésseln~ta JarosJava Paiiakovának a KOIJ1enSkY
EgyetemkiadáSábanmegjelentkönyvét.Kassák Lajos és a masYal"avantgárd esztétikaielvei-
rol és m6vészeti törekvéseirol (1913). (Yyvojové problé"9' at,ndencie maáarskej QVQIIt-
gardy.) , ,

ElfoauItságnélkül és mélyensajnálkozvaken ~l1apitani"bo&Y az iu dicséroleaem.
Htetteken kivül tudományos felkészÜltséggel - tudtommal (bár tévednékO - senki nem
fogJa1kozika magyar ir~oÓnna1 és a fiByelmetérdemlo l11a8Yar-szlovákkapcsolatok-
kal. E körülmény pedia némi1egegyenetlenn6teszi országaink sZakembereineka több
szempontból is szükségesegyüttmüködését.

Igaz viszont, hogy irodalmunk - úgy látszik - f~ként a fordítások révén s oly kiváló
közvetítok munk~ának oredményeként, amilyenek miarl.elott Karol., W1aohovskY
és Vojtech Kondrót, kieme)kedön van jelen a szlovákmííveltséai tudatban.. ~er István
könyve is meglepo adatot közöl e jo}enségrol: "A hatvaoas-hetveoes évek kÖD,yVtárifor.
galmi statisztikája szerint Jókai Mór és Mikszáth Kálmán m&veittöbben olvasták szlovákul,
mint saját Idasszikusaibt." (231)Ezzelszemben~\U1k -:- mint,köetudomású- cgycl6re
inkább a cseb irQdalomnéhány kiemelkedoalkotójának van hasonló áJtaláDossikere, fo-
ként 1Wek, Capék, Hrabal és - részben- Páral muveinek. '

E je1e.nségetis érdemes lenne behatóbban vizsaá1ni. Ámde, bármint legyen is, hinnyn~
kell benne, hogy a magyar-sz1ovák szellemi kölcsöoösséS ügyét egyesget6k wznos és fÓA-
tos munkával foglalatoskodnak. Bízvást megérdemlik,bogy akik mái - esetlei (mint o
sorok írója is) szomszédos- szakterületenmuködünk, elismerésselés biztatásul fiiY.uwc
tevékenyséJüket. Olyan laDkadatlan erofeszítésre váI1alkozsaJc.,amelyet áUbatatosan keD
végezniük,a rögtöni siker reményenélkül, sot a iYakoricsalódásoke11enél'eis. Ne JDQDIijUk
róluk, hogy lyukas edénybe töltöaetnek tiszta vizet. A víz ugyanis kif'olybat.de az.edény
- reméljük - tiszta marad. . .
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"Mítosztalan már, de lelkiismeret még"
FARKAS ÁRPÁD KÖLTÉSZETÉROL

A hatvanas évek második felében "rajban" indultak az erdélyi magyar lira új tehetségei,
a Forrás úgynevezett második nemzedékének tagjai. A sok reményteljes pályakezdo között
is kivételes figyelmet érdemelt Fatkas Árpád már akkor eroteljesen egyéni hangú versvilága:
hiisége az erdélyi örökséghez, erkölcsi komolysága, iníivészi igényessége fiatalos erovel, di-
namizmussal, szemléleti, sot, önszemléleti dert\vel, biZodalommal és a kifejezésmód eleven
szemléletességéveI társult. Másna'pos ének cimíi pályanyitó kötete nagy reményekkel töltötte
el a magyar lira érto olvasóit, kritikusait. Aztán alig telt el három esztendo, 1971-ben a
Jegenyekör mindenki számára egyértelmíivé tette, hogy a nagy várakozás nem volt alap-
talan. Ezzel a kötetével Farkas Árpád egyszerre a magyar lira élvonalába érkezett, s ezt
nemcsak a kritikusok regisztrálták örömmel, hanem még a magyarországi költotársak ÍS.
illyés Gyula éppúgy megkülönböztetett figyelemmel és várakozással tekintett rá; mint
Nagy László. A bénitó akadályoztatások után ekkorra mégiscsak szInre lépo Kilencek
pedig nemzedéktársi szövetségesül ajánlkoztak a Kapuál/ltó és a Vitorlaének gárdája szá-
mára; A hozzájuk hamar fölzárkózó Nagy Gáspár is nyilt vallomással, versajánlásokkal,
együttgondolkodó és együttérzo ~rsekkel jelezte a szövetségkötést és szellemi rokonságot.
S ezek akitagadott - bár korántsem esetleges- példák csak jelzések.

Farkas Árpád költoi világképének hirtelen kitágulása és mélyülése mögött a tehetség
immanens lehetosé~eit kibontakozáshoz segitO külso erok is míiködtek. A hatvanas és het-
venes évek fordulóján a romániai diktatúra rövid ideig tartó megtéveszto enyhülést engedé-
lyezett. Az ötvenhatos magyar forradalom után felerosödött nemzetiségi elnyomást is csök-
kentette valamelyest. Lélegzethez jutott egy pillanatra az elnyomott magyar nemzetiség, né-
hány évre lehetové vált még a normális személyes kapcsolattartás is magyarországi és er-
délyimagyarok között. A magyarországiak közül nagyon sokan ekkor látták eloször
Erdélyt, eloször találkoztak személyesen erdélyi barátaikkal. Az erdélyi magyarok pedig
ekkor utamattak eloször újra Magy8tországra és Nyugatra. A fiatal Farkas Árpád is eltii-
nodhetett néhány napig "Európa kivilágitott ablakai alatt",.. A romániai magyar kultúra
is új fórumokat kapott (Kriterion, A Hét), lélegzetet vett a romániai magyar n-odalom.
Máig emlékezetes és idotálló miivek sora jelent meg néhány év alatt (Zokogó majom, Anyám
könnyu álmot Igér, Vendégség, Fától/áig, Caligula helytartója, Sajtóértekezlet. Kékfarkasok,
Istenek és falovacskák, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Gólya szállt a csurre, Csil/ag a máglyán,
majd már szinte a nagy sorozatot lezárón a Kó hull apadó kútba és A nyugati hadtest), Ennek
a még gazdagon folytatható sornak volt a legjobbakkal egyenrangú, az egyetemes magyar
irodalomban ÍS figyelmet kelto darabja a Jegenyekör. Aztán a román diktatúra már ezer-
kilencszázhetvenháromtól kezdve egyre drasztikusabb formákban nyilatkozott meg. Ezzel
párhuzamosan Farkas Árpád költészete sem folytatódott a pályakezdés lendületével, magas
minoségébol szikrányit sem engedett, de nagyon megfogyatkoztak versei. Következö köte-
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tére már nyolc esztendot kellett várni (AJllgutll/é!o""tJban.1979). 'é'tt pedig azóta senikÖYette
újverskötete legutóbbi két esztendotoleltekintve-.csak nagyon liitkánjelent meg egy.
egy új verse is. Lehetséges, hogy pályájának ive emberibb körülmények k~pette is, ha.
sonlóképpen alakult volna, nem akarom az okot kmu-óJái a körütményekben keresni, azon.
ban az is kétségtelen, hogy az olyan közöss48i e1köt~tezettségti köttlS esetében, mint Farkas
Árpád. nem tehet a pályaiv alakulásátor a körillJnéRyeket figyeJme!nkivül hagyni. 'Azon is
egyre többen tOnodnek, hogya magyarországi "lágy dilCtatiíl'a'"milyen értékeket pUsztftott
el rafinált manipulációs technikájával és cenmrájával. A romániai "kemény diktatúra"
pusztitása nyilvánvalóan sokkál számosabb, bAr szátnbavéte~ nincs mód egyik esetben
sem, hiszen ami meg sem S!l:uletett,arról beszélni is hiábavaló. Az azonban szembetOno, hogy
a romániai magyar iródá1omnat a hetvenes mk elejénegyértelmtien Í'negmute.tkozó felive.
lése megtört a nyolcvanas évekre. NagyfVO kibontakozáSt ebben, az évtizedben, már senki.
nek a pályája sem mUtáthatott, alegnilgyobb ~y azörimegorzés, a tisztességes
szellemi önvédelem lehetett a Jegjobbak esetében is. 'Á' diktatúra, cenzúra, a könyvkiadás
- helyesebben a kooyv1t:iadásleállitásAnak- ismert körülményei között ezen nem is
lehet csodálkC!mi. .

Mindezt nem Farkas Árpád ment8égére hdztam föl, hiSZena'Püski Kiadónál 1991.ben
megjelent gyÜjteményes kötete jelent6S költészet fogla1ata, segyben azt is bizonyit ja, hogy
Farkas Árpád a diktatúl'aj'ettójában,'a világtól, az európai szeIlemi'eseményektol, az értel-
miségi létezés elemi feltételeitol megfosztva is 'megörizteazt' II,maps szellemi és erkölcsi
minoséget, amelyikkel jÓ '~R:étévtizede beirta nevet a magyar 1c51tészet legjobbjai közé.
A szivárgásban példa~n szerkesztett öS!!i!:eP6seFarkas Árpád eddigi költoi eredmé.
ny~k. '

A korai ciklusok fiatal költoje csupa hit;'VitáUtás és bizatotn. Eszmélkedése egyszerre
meghitt, bensoséges és fiatalosan hetyke. Könnyedén; "panyólc:ára vetett kabáttal" érkezik,
tisztáságiiényének, 'elkötelezettségének, kUlde1éstuclatának vallomásai egyszerre, ragadnak
meg osziil'teségükkel és komolyságukkal.' A költoi öntanúsltás mosolyt is fakaszthat olykor
gYÖDyörlinaivitásával, de az élettntl ut~tag rniriden lényeges ponton igazolja a korai külde-
téstudat eltök~tségét. Másrészt ezekben a - sokSZor még' tehnészet&zerfileg suta sorokat
is tartaIn1azó - ifjúkori versekben is megnyilatkozik Farkas Árpád realitásérzéke, difl'e-
renciálHátásmódja: a nagy álmokat, viIágmegtA1tó terveket nyiltan' valló költö finom ön-
iróniáv~l is szemléli magát. Kiválását az otthoni k:6zegbol ö is {<:üldetéskéntfOgja fel, miként
Nagy László, s o is egész vitágnyivá nÖvesztla maga "anyak~"-ét.be amikor bemutatná
anyjának 'nagy terveit, VIlágmegváltó 'szándékai~, még mie16ttrtlegsz6lalna, nagyon is hét-
köznapi, 'gyak{jrlati feladatot kap: "Eredj, lelkem, hozz egy ölnyi aprftott fát." Ez a Pnom
irónia nem kérdojelezi meg a küldetést, csupán azt tudatosítja már ekkor, hogy magányos
küzdelemre kell berendezkednie a költonek fitég abban a közegben is, amelyiknek a kép-
viseletét vállalta. A korai' f'ályaszakaszköldetést fogalmazó. diriíunizmusát, lobogó hitét
a jel1egben hozzá hasonló ,;katfIaszszerelem" élménykÖte e~lti ki.

JózSefAttila, Nagy Lász16és ~ ritkábban - AdY,IllYéstudatosan vártalt hil(ását mu-
tatják a sorokon átt6o6 fCévek, a világOt' ptthonossá tenni' igyekvo költoi sZándék, s az
önbiztató, önerósito gesztusok. A hit és tOz dinamiztnusát'.szeI'etetbol, részvétbot táplál-
kozó ben~o~esség' és társYsZeril szemléletességti, gazdagbn metaforikus természWátás
egyéniti ("Fejednél ejtoernyot nyit a vadkapor, beléfogódzik a Fö"tds már lebeg, nem zu-
han." "nápraforgók lámpái", ~:margaréták't'cínyéijai"', "nRlit iluvó gránátalma-bimbó").

Hirtelen kitAgu1 a versvHág, a költoi szeIn1élet összetettebbé és keményebbé vánk, a
nagy program nem tOnik el, hanem a hétköznapok kegyetlen realitásaival szembesül,eltö-
kélt és soktét61 köIt6i cselekvés~ tlemesedik. "Köszörli-idoberi~ kezdi meg mélyebb szám.
vet6sét az dmberi 'Sorsnak azzal a lehetoségével, amely ugyan az erdélyi magyarság SZlikebb
közegében adott tapasztalata, de ÍRelyetegyetemes ~rvényií létdrámaként tud riiár kifejezni.
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Ekkor4erülki, hog)!,~ BUyhitü k9ltonek van ereje szemb.enémi a komor realitállokkal is.
Felméri helyzetét, s:i1lúziótlanul vállalja azt. "S nincs futamodás .,- körben ajesenyék!"
(Jegenyeköl' J. Köl~i világképének; ~örvény~rúsége, hogy az emberi helytállásnak, ~üzde-
lemnek - a huszadik század második felében ~szurdtQnyekkel szembesülo.., új program-
ját is gazdag erdélyi ember.~és táj~lmény.eképzeteibel)JogaJmazza meg. Mikor. az öregembe-
rek mosakodnak kezdetP ;Pfómk.(i\teménye 'II mind~ri magyar költészet egyik remek-
múve:egy mindennapie.selekvés)bem~t4sát - a mozdulatok történelmi és mitológiai
kitágitásával, a tárgyias .szemléletesség meta(wjkus és reflexív dúsitás3val - az emberi tisz-
taságvágy nagy versévé emeli. Mot!wumaiblln,h~ngsúlyosan magyar ez a költeméQy, de
ÜZeDeteegyetemes érvényu,. benne ."hatalmas tisztaságszop}jjaJ:b<:úlik a .z.öI4..vi7,ek,(ölé a
Huszadik Század." A Ltp(JVlmokbason1ókéJ>PC.Jl..~el.1Úegyeoswy;Uál'gyÍaS bemutatás éli
reflexív értelmezés között, a vers egészébol eleven~ érzéke1lu!to,az4'Cdélyi magyar ésa ke-
mény létküzdelmet vivó,lipován .párhuzama, lJ!z,árlat mégis a. bt;psoséges közösségválla-
lás érzéséveltoldja ezt meg: "Lipovánok, atyámfiai!'~.Farklls ÁrPád úgy tud összegzonle-
zárni egy verset, hogya fomotívwn ,újjelentésselga,z,dagodva,a DM!glepetésélményéveihat.
ÁZemberi sorsok történelmiés létfilozófiaiérvénnyeljelennek meg a'versei~Egyre gyak-
rabban kényszerül arra, hogy az etikus szenWlyiség.beJsoügye~éntnézze~,sze~be szukebb
közösség~helyzetével.Ez az eszmélkedésaz egyik gazdagító fqrrá~ Far~ Arpá~költé-
szetének már a hatvan~ évek végétol kezdve. A, kö~sségi gOJ;lQ,aveszélyeztetettség,az
erdélyi magyar sors távlattalansága, kiszq1gáltatot~ságatermé~tszeruleg került e külde-
tésesköltészetcentrumába. ,Eroskihivástadot~enn,ekrarkas Ál'pá,pnyugati útja is.,A befa-
lazott szószék plasztik~ érzékletesen~J.i pleg,a.~ látván~. - a Kapisztrán János
befalazott szószéke elott gondtalanul evo-ivó, kártyázó bécsi polgárokat -, majd egyetlen

váratlan, ám az adott szituáIrióban t~tt1S önreflexiv kérdéssel,a nemzetiségi magyar-
ság magárautaltságának, magárahagYatQti~~~ána~ .~~jezésévé tágitja a. ,látványt :,JIej,
te békétlen, / mit érne, ha mi itt / kongiltni ,kt:Zd~énk.( köz9mbö~ Euróli':~" közöJDqö~ ha-
rangjait?" így kap a versben nyomatékot 6s,új érto~et'll "befalazott ~~k" l11o~i~uma.
A metafQraképzésnek ez a plaszticitása, a S1.en1léleteslátvány eszmei telítése Farkas Arpád
költészetének egyik legnagyobb eroforrása:"Idegenben;nyugat-európai ú~án a szabadság
fuvalmaitól"dülöng"-ve is az otthoni vil.bo:?: köto érzéseit fogalmazza meg, pedig a vallo-
más ihletében is pontos, sot kegyetlen ~épet fes~' az oi~~ni világrót. ~mára.. ~fon~a:'1
már ekkor evidencia" s nem tétova túnodéskérdése a ,szellemi helytállásnak az a módja,, " " '. ,1

hogy nemzetiségéveI fizikai létében. is sorsköz~séget vá1lalva fcüeziki ennek a létn"k, az ab-
szurditását, S keresi huinanizW:ásának lehetosé~it. Tobbn)'ire, ~p~iígy a,,~J;1etetleti' képvi-
seletében" vá11a1jaküldetését, $t. az emberi sors esély~vel ~a$kodó N~László tette
ezt pályájának utolsó szakaszában. ", .." ,,' . " " .

Farkas Árpád közösségemi11Í1:\1álise'mberijogaiért i;'k(izdve méri fel az emberi sorsot,
s a nemzeti~gvédelem,IijÍ,nt,az emberi sze~J)liség elemijoga.iJlakvédelme közvetlenebb,
gyakorlatibb feladatokat.is megfogahnaztat,vele. Egyre gy~opbbak1esznek költés;7.etében
a létfil~fiai töprengéSek,~e~zek töl?~yn:e."ly~~ata~~fO~szekapcsolódnaf il nem-
zetiség],közösség szellemi ts erkölcsi ~ép~letével is. Köteté.n.~~.ilyen vonatkozásban is
jelentéses a struktúrája: a:pyugat-eufópai ,,1eÍ1etoségek"é~ látVányok.számbavétele, fel-
méréseután sorakoZI).akaZ iUúziótlane1kötelezett~g olYan'közismert v<;LUomásai,minta
Jegen.vekör és az Avaron.., . , . '.'
. Aztán az eddigjelcben'~og~~;~1szánt kÜ1~téSt újabb és újabb próbák elé
állitja. A Hét groteszk ciklus ilyenértelelHPen szinte ellenpró~a a kötet,stru.k:túrájában:
fonákjáról is megvizsgálja ..léte adottságai~tl,ülQözöttséBi. ~ magány közegében. a gro\CSZk
látásmód dokumentálja szellemi-erkölcsierejét. H~té~ fjbbola met8ZOeJ)lj8Cionálispozi-
cióból is megvilágitja: "Nos, hát a hit, ~. elfogyo.U, / a remény bore megmaradt,! a szere.
tetenennyicsak a rés: / ajkához ér / aMs!" A Ke,rtitörpeeimú'jí-oteszkfélreérthetetlenül
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kifejezi a személyiség fizikai veszé1yeztetettsoépt, ahatalo111111egfigyelohálózatának md~
ködését,s e barbár mecbani~us erkölcsi elitélését. AcroteszJc esztétikai minoség Farkas
Árpád verseiben is a szab és a 1fra szintézise, e8)'értelmi ,benne a költoi személyiség szel-
lemi~kölcsi fölénye és kiszoJaá1tatQttságának fájdabna. Egyéni karakterét e két elem külön~
leges szintézise teremti meg: Fadcu ,Árpád starkasztiktlS képekben mutatja meg a tébolyult
hatalom .m\íködését, s egyetemes emberi értéktudMtal minositi azt "hitvány törpehad"
cselekedeténekdóllehet, "fél" tole, hiszen kiszolgáhatott, el kell viselnie, hogy a kerti törpe
"les Jöl sétál az .blak"-a alatL A groteszk látásmódbanis nagy erovel tudja kifejezni belso
tájának eltökélt védelmét: A Mutét cim6 prózaversénekalanya Végignézi, hogy távolit ják
ela késes, c&pe,SZeskezek belso szerveit,. vakbelét, tüdejét, máját, epéjét. Azoktól búcsúzva
még,oniróniája is megszólal ("jó dohányörömök,. fuccs nektek"), de amikor a szivéért nyúl-
nak, nem turi tovább a "mutéaet":..Fölkunkorodik az asztalon rögtön, fölbontott mellét-
hasát tenyerével ÖS,SZefogja,s az ajtó1)ól.hegyesetsercint: ~ Hülyék! Itt azért még nem
tartunk!" .. .

Farkas Árpád költészetében a groteszk csak partikuláris sziD,benne valamiképpen még
az.abszurd szituációkban. több méltóság, több egyértelmu aktivitás van annál, hogya gro-
teszk .esztétikai minoségnél sokáig idome. Annyira tragikusnak érz6keli az erd6Iyi magyar-
sá~ s igy a személyiség léthelyzetét, hogy a közvetlenebbül tragikus esztétikai minlSségekben
nagyobb formátumú versekben tud szembenémi ,vele. Eltökélten küzd az egyetlen élet esé-
Iyeiért, Iimint minden igazán közösségi ethoszómuvész: minden körülmények közepette
az életérdeku érveket kutatja. Rég felfedeztcmagának az a vitális moralitást, amelyik a
reménytelennek látszó helyzetben sem adja meg,magát. Még a pusztuIásban is ,;méltóságos"
tud1enni, a "szivárgás" közepette is konok hittel áll munkába, az "égig éro" hóban is
"alagutakat" épit, hogya "csodák csodája", az ember, a kÖZÖSSégönmogváltása, ÖDmeg..
mentése aJe!Jetetlen körülmények ellenére is létrejöjjön (A szivárgásban..Jtlagutak a hóbtm) .
. Nem akarom ezt -- az utóbbi két iVtizedben annyiszor kigúnyolt,lebecsült "cselekvo",
"kmdotésés". költoi magatartást kizárólagos érvényfineICtekinaeni. az annyiszor eszményitett
groteszlddelszemben. Nem hiszem, hogya mGv'észetben - akál'CSak egyetlen korban is -
valamelyiknek is kizárólagos 16tjoga volna. Csupán azt klvánom nyomatékkal hangsúlyozni
e jelentos életmu példájával is, hogy a groteszk és a.fenséges esztétikai minos4g lehet egymást
kiegészito jellegií egyetlen életmGvön belül is. Groteszk, ábszurd diasnózisrai~1ebet közvet-
len csolekvésprogrammal m6vé8zileghitelesen. VIitasIrolni.Ez Ii közvetlenebb aktivitás adott
eseÜlen elkerülhetetlen belso törvénye egy-egy életmfinek. S ez a muvészetnek' Semmivel sem
kisebb esélye, mint a rejteken; távolságtartás, a játék, a groteszk fintor és egyeNlk. A dönto
kritéri'UDl csakis az esztétikai érték, a mGvészi bitelesséiIehet. A magyar irotMomk:ritika
jelentos része könnyu kézzel söpri félre most az olyan mfiveket,melyek mfiWszi alanya
bevallottan egy k~ réstese, a közösség sorskérdéseivel küzdve aktiv, cselekvo szemé-
lyiség. Ilyenkor váteszrol, romantikáról érkezik a kritika, teljességgel elfeledve azt, hogy az
emberi kultúra közösségi-történelmi tapasztalatra épül, s az organikus kultúráknak -
például a népin~!l~s ~ !<:ec~énynek egyaránt -' aktiv é~etO\vükvan; pe ha csak a magyar
irodalom történetit nezzUk,abMl is nyilvánvaló,hogya ném'zeU'~kezet, a nemzetiérték-
tudat (melysohasemmuködhet érvényesenés tartósan az egyetemesemberiértéktudat ellené-
ben) nem tc=szkülönbséget "önelvu" és "küldetéses" muvészet között az utóbbi rovására.

A romantika vádja elérte Farkas Árpádot is. Ez pedj&azért érthetetlen, mert 'Farkas
Árpád már jó két évtizedeteljességgelillúziótlan költo. Amit "váteszként" állit, az csupán
annyi, bpay az embernek - az egyénnek és a nemzeti-nemzetiségi kö:Wsségnek egyaránt ""-

elemijoga volna a szablUiság,sminden körülményben törekednie kell arra, hogy erkölcsi
lény maradjon. Ez persze iaYközhely. Farkas Árpád költészete a létezés speciális kinzó-
kamráib@ tud illúziók nélkül élni, s muvészihitelesséuel képes helytálló, cselekVomaga~
tartást tanúsitaIri.
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Eza "cselekvo magatartás" allonban nein rODl8Atita, hisZen reális és pontos diagnózisa
van az emberi létrol éppúgy; 'mmutemzetiségetorténelmi ésjelenkdri helyzetérol. Az elobbire
egymagábanelegendopéldalehett--amég a JeKMyekOrbenmegjelentver~ ""- a Sedio
caeS/lTea.létszem1é1etének ez a nagy(jSlirmfoglaláSa,';szembéAézé~a "tenyésztett enYés2let"-
tel, s-a "kinná lombosodottkanoklkÖZdelemben'fmegszüldo teljes emberarccal.

Költés7#tében sokoldalúan vizsgüja az emberi létezés' estlyeit, az ifjúság rmná1ySltgei-
tol a szépség és örömszétfoszlásáig. ANagyszo,os;eJégiája,:-Szerelmek hátOliYzág'aiban,Vének
livomyája, s megannyi más jelentos ~erse tanúskodik bölcs és illúziót lan 'létszemléletérol.
A közösségi sors képe pedig sugallatosan és plasztikusan egyamnt' oly gazdag Farkas Árpád
költészetébenj hogy szociológiai 'és társadalomtörténeti vonatkozásait ishrdemes lenne
külön tanuJmánynakszámba vennie. A lehallgatásoknak, örökös megfigyeléseknek, vaUa-
tásoknak kitett sorsok éppúgy megszólalnak ebben a költészetben,' mitit ahogy megjelenik
az öregek, betegek, kiütesedo, elnéptelenedo faIv~;, a1lllár csak alig pislákoló életek képe,
s a nyomorúság megannyi plasztikus ténye ("Billeg ujjaid közt a húsjegy, kenyérjegy,/ bú-
csúzoi;'anyám."). Különösen kesetu fájdalommat-..ismét1odik a ,;szivárgás";~ "eszeveszett"
menekülés tragikusan átélt jelenkori történelme. A diagnózis tebátnagyon ÍS komor, pon-
tos. Ezt a létfilozófiai és szociológiai telitettségú kópet a kulturális élmény ekkel sokrétüen
szembesü1o utaláso6 versel:, sem niódosftjáka tényeket illetoen, S púsztu1ást, leveretést,
szétszóródás' mutat a "komarokkal szórt, mag", a történelem is. A megidézett eMdot és
kortársak példájával, magatartásával. életmüvével való szembesülés gondolatilag,, újabb
dimenziókkal gazdagítja Farkas Árpád, költészetét, poétikailag is sokrétúbbéteszi, de a
számvetés eredménye' közvetlenül gyakorlati értelemben szintekizáróJag tiagikus.,Ennek
ellenére ebben a versvilágban a régi és mai elodök egyaránt azzal emelkedtek és emelkednek
8Orsuk fölé, hOlY szembesmgültek és SZembeSZqiiÜIekamil. Ezáltal váltak..megsZólitbató,
Ii1e8idézheto szeihélyiségekké ÍS. Mint ahogy,az életüket becsülettel, méltósággol végigélo
egys~u, névte1e~~berek is a humánum ~ta e1~Q1csitörvények teljeskéSQ!Nvén válnak
példává, amikor "keresztelQjánO$Ok méltÓ6;ígával", IMSak~ vagy QlUikor ))aWokolva
is szétszóródás eJ1enszólnak. Farkas Árpád~öltészete. Nagy Lászl6-i erk01csi PékIa qyéni
kép- ,~ formavilágúerdélyiváJtQzata.V1vmányaebben,a \IOnatkozásbanaz, hogy ezt a
,,1Ah8tet1en"-nel is szetn~gülo,.J.'U8gatartást szigQrú motivumszerkezedi, organikus belso
rencW.eruköltészete a közvetlen 4a abszurd.J)eIilitá4ok közegében mQvészi ltite1Jel képviseli,
tanúsitja. Amihez Nagy Lász1ó mitikusefoket moza~sitott, azza] Farkas Árpád ~
érzékletes, tapinthatóan szemlé1ete$'verl'lviJ,ágbanRéz szembe. M(jvészileg hiteieslti ahlelyt-
állást, mei&Yoz,~ól, hogy az a magataJ'tás. me!yet költoi S7ICm1étyiségeképvisel,emberi1eg
magas ren~ cselekedet. Szemléletesen -~elbeto sors, ~ megyalósitou létfi.1ozófiának is
nevez,betjuk. (Püski, 1991.)

QöRoMOOJ ANDRÁS,

.f,

Farkas,Ár'pád: A szivár.gásbah
Van úgy, hogya költo megüti azt a hangot, amelyet á';sokaságörönunel fogad,mond-

ván:eZ a mi hangunk, ezek a mi gondolataink, érzéseink,-' a mi szavaink,c:sáknemtudtuk
kimondani oket; a mi nevünkben szólal meg a kÖltö.'A nemzet minden Un1!usáraáll ez,
csupán ido kél!dése,hogy szavait átérzi-ea ml1velodosokaság. Igai:,vannak,'akik mindig a
kevésokkedvenceilesznek """'P&tMiláBról mondogatják például, hogy 6a ,~kö1tokköl-
toje". Az is igaz, hogya népszérGségolykor a sokaság noVéboDmegszólalóköltöt,is a ha.
Iálaután éri utol - Csokonai, JólSef Attila is igy járt, s ha tWól1ségen nagyk~nséget
értünk, országos visszhangot, akkor Ady sem járt különbül.
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Populári$.és exkluzív:.ní;\lIlegé$ZCDeUenkezopólusú fQgalpmpár,...+- egyJWÍSIlaknem
annyira ellentétei. mint kiegészítoi. Perle~q ,hangadóik mé~. úgy képviselték oket. mintha
egymásUld:láró vagy érvényteleníto értéktipusokat Cednének; költészetünk mindig hajlamos
volt arra, hogy két ágra, egy exkluzivr~ és egy populáriSJ'aS-fakadjon. Valójában populáris
muvek is hozhatnak az irodalomba "új bo~onglÍ8Okat", melyeket aztán fél évszázadon ke-
resztül tnásolgatnak a sznobok - elég, ha a dalp;ó Petofire vagy: fl balladakölto Aranyra
gondolunk """", és exkluzívalkotások is lázba hozJtatják~ nagyközönséget,igaz, rendesen
eros késéssel.

Gyaníthatóan az ötvenes évek és mérsékeltebben az utána következo évtizedek hazug
nép szemlélete és kultúrpoJi1dk:ája okozza,hogy.;,oapjainkban, mintegy visszahatásként,
rájár a rúd mindenre, am1popuIárisnak mondható a költészetben. Az elfogultság olyan
hatalmas látóköru és muveltségu alkotókat sem kimél, mint Illyés Gyula, s olyan gazdag
benso rétepettségu életmuveket is kikezdett már, .amilyen a Nagy Lászlóé, Csoóri Sándoré,
s aki mellettük tanúskodik, az is könnyen megkaphatja a "popunsta" vádat, hiába tudná
bizonyUani, hogy mindencérték iránt egyformán fogékony.

Én nem vádolok senkit, csak egyre szeretném figyelmeztetni a "populista" irodalom
eskÜdt ellenségeit: az irodalom ilyetén csonkolása teljes elvérzéssel fejezodhet be. Örüljenek
inkább, ha még találkoznak versolvasó, versszeret-o emberekkel; örüljenek, ha még vala-
melyest nép-szeru a vers. Kár elvágni a szálakat Illyés és Babits, Nagy László és József
Attila, Bella István és Dsida Jeno között, miként Pilinszkyt sem hagyhatjuk "kiloni" Illyés
Gyula mellol és viszont~

*
"

, A Romániában élo Farkas Árpádot, ~a jelölte ki léthelyzete és ver$kultúrája,:hogy
közösségénekbangadója.1egyen- közelebbrol az erdélyimagyarok, folega falun élok szó-
szólója. Most, :hOIWaz ötven felé közeledo költo válogatott versei megjelentekaz újabban
ismét itthon 'muködo Püski Kiadónál, jól látható mííködésénekez azegyértelmíí tisztázott-
sága. így tanúskodik elodei és sOl1Stársaimc1:1ett:"OSa víZmosásOS'szemekben az árnyak Iné-
zik, nézik évezredeshosszanIhogy a türelem partjain milyen erdo ég el". Természetszim-
bolikája és metaforikus' kifejeZoeszközeikeresetlenségükbenlehetové teszik, hegy köny-
nyedén váltson át a közvetlen szólás hangnemére - a vers igy folytatódik: .,csaklábujjhe-
gyen, halklU'l!: I apáink híílo, drága arcán járunk" (Apáirtk arcán).

Mint anyaországi pályatársai közül Bella István, o is kész költo márbúszévesen.
Hangjának közvetlenségét meg is orZi, csupán metaforái lesznek egyre nagyObb fesztávú
áthidalások hasonló és hasonlított közt. Mindent személyessé, emberivé varázsol, dolgok
és fogalmak egynemuvé lényegülnek át, egész versviIága egylelku, a költo lelkületével azonos.
Csodákkal benépesített világ ez, s 100mkell visszamenni az idoben Hérakleitoszig, hogy
kimondhassuk: itt minden az o életétehalja és az o hálálát éli: "szivárog fell a mélybehullt,
forró I lábdobogás" - Írja halottai valamelyikérol. Másutt: "Megrázta magát a föld I s
az emberi verejték lszázados gyöngye11 esengve gurultak az ekevasakon". Idillikus képei
mindig a borzalom vis$záját mutatják ~ Radnóti .Mikl6srokona ebben: "kiforr a némán
erjedo nagy éjben Ia csönd, a szó, a b~e és a Ipor"- ~ a csupa béke és nyugalom sort
ilyen szavak vezetik be: "S borzongó"s80mjas ujjak jönnek értem" (Szoloszem).

Tiltakozik a megbékélés, . a ~selekvéstelenség ellen ~. a falu zárt világából úgy akar
kitörni, mint ittbonifalvaink költo-küldöttei, a fiatal NalyLászló, Csoóri Sándor vagy Ágh
István. Csak csend ne legyen .-'- mondja cim;mlvakban.sJ Íme egy jellemzo mondáta: "hár.
sak, hangoló utak xilofonjai; I szólaljIdok, ha végighúzzarajtatok:Irózsaszínu ujját a reg-
gel". Ez a subancos kedvesség többé hem hagyja el - mindmáig van ;versciben,atragi.
kummaltcrhes darabokban is, valami eredendo humor éS deru. S ulYanúg.y.ez avisszájáról
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ís igaz: boldog pillanataiban is átsuhan versein valami vészjósló árnyék:"SaJétromként
kicsapódik a szerelem és ó'Jéglcöt/ esomosta falként beomló homlok01t1Qll". 'Nem fél bizo-
nyos áthallásoktól - Garai Gábor legjObb szerelmes versének hasonlat-boga :Sejlik a kép-
sorban ("Mert ha a szerelem elhagyott, / kipattogzik arcodon vékony / fehér rétegben'a vM-
telenség, / mint omló falon a salétrom"). Másutt Nagy László hat rá: "Tuz, tuz, gyönyörö, /
mellkasban lobogó liliorn-máglya". Bxpresszionisztikus túlzásai, a felajzott energiákat ki-
fejezo képek is Nagy Lászlóra emlékeztetItek: "Kapjatok félre minden gyúlékony / rongyot;
papirost, fát; - / rám kapcsolták a világ összes áramát. / Vörösen izzórot rezsóa mel-
lem". '

Mind e hasonlóságok ellenére, korán megtalálja félreismerhetetlen hangvételét: egy-
szerre melankolikus és ajzott, kesernyés és dertis, szomorú és hetyke, lemondó és kihívó.
Tájképei egészen sajátszeröek. Talán csak Erdélyben, a magas hegyormok közt szállong az
éj sötét kályháin a süUöngo keseriígomba szaga, talán csak ott rajzolják száraz villámok
rajzaikat a föld arcára ráncnak, ott kerekednek föl temetöbogarafca dohányszinfialkonyat-
ban, páncélos Mtukea véve egy-egy kopjafát, ott jelenik meg fején gyertyával a bárány.
És ott pirosodík a forgácsokkal boritott irtásokon a szamÓC8,mint a favágók elhullott vér-
cseppjei. Ez a hangsúlyozott erdélyiség azonban nem választja el ot mitolünk, a sik~go~ és
dimbes-dombos tájak lakóit., Az él benne mindenestül a természetben, aki a képzeletével
is lát, s nemcsak a jelenségeket figyeli meg, hanem szavaival meg is teremti a jelenéseket.
S o egész lélekkel, szemmel, képzelettel, sejtelemmel, s az elodök emlékével együtt benIJe áll
a tájban, mely benne él embereivel együtt. Humorával is: "Ó lányok, / mint a befottet, ide /
eltett a szükségtélire, / szalicil-hóhull, borötökre simul/puhán". Ez a vidám tárgyiasltása
embereknek ugyanarról a torol fakad, mint a természetdolgainak megszemélyesltése:egy-
mást mondja ki ember és vidék.

Történelmi látomásverseinekpárját is meg:tudnám nevemi idehazai llránkban. A "föl-
koncoltak s temetedenek", a "fobe 16ttek" emléke köti, élesztgetéséthivatásának tekinti:
"ó, megrontott husúak, megégett/ hiteknek füstje, (elszállj, / szivünkön~tremegj". Érzékeli
a Kelet és Nyugat közös határmezsgyéjén meghúzódó haza kényes egyensúlyi helyzetét,
közelrol borzong át rajta az ázsiai fenyegetés,mely nem pusztán földrajzilag értendo. Ha-
talmas távlatba helyezia "szociolira" másoknál oly sz(iköstematikáját. Egészévszázadunk
történelme benne sejlik az öreg parasztok mosakodó mozdulataiban: az .elso,a második'
világháború rohamai, az uzo és az üldözött, a vero ~s a megvert sorsa, a tisztaság vágya
és a beszennyezodöttség.De benne van az örök emberi sors js, a létharc és a halál árnyéka,
dac és szorongás, önzés és lemondás.

Magyarnak lenni Romániában - ez persze egy fokkal nehezebb, mint a szokásos emberi
sors. A gazdagságról tudja, hogy mindenekelott a lélekben, az emberi kapcsolatokbancej-
lik, s ebbol nem forgatható ki az ember: "kétmillió arcnak ránca, / sorsnak konca - és
kölönce'/ jo velem a bal zsebemben / dohányporral ,elkeverten, / anyaföldem - minden
kincsem/ és koloncom - menekitem:/ noszarajta, ha tudjátok,/ vámoljátok, vámosok!"
(Határátkelés).

Csinján emleget nemzeti, nemzetiségi sérelmeket - nem is használhatja fel ot a felelot-
lenség, a politikai kalandorság. ElIenáll ennek a nemzetbol kiemelkedett nagyjaink sora,
Dózsa és Petofi, Korösi Csoma Sándor és Bartók. S ellenáll az elszigeteltségébenmegorzött
közösség is, melynek kultúrája ugyancsak az emberségpéldája. Az ember itt is,esendo -
nem idealizálja közösségét: "A népvándorlás elso évezi"edének végére jutva / nem álmodok
magamnak már máshol hazát, / csak ott, / hol testv6ris marjambamar"/ nemcsak barát, /
hol barbár legeloin szagos füvet harap a nép, / buze melegit, I s csülökeekel a civilizáció
morzsáiért!"- Súlyos, kemény szavak ezek, Kölcseyhez, József Attilához,lliyéshez is
méltóak. Erdélyi költészetünkben - Da8yjábólFarkas Árpád korosztályánál maradva -
egy Szocs Géza vagy egy Markó' Bila .intellektuálisabb versvilága mellett ez a legnemesebb
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és legcsil1ogóbb.Tartására kényes,költ~ségét g0Odosanmtiveli, erkölcsilegis kar-
bantartja: ;,Kionálombosodókonok küzÜelembenI teljes-ember-arcodvégremégszülessen".

LétbelyzeténekelSl!igeteltségét,snem valamiféle"góbéskodó" manfrt hiv életre a ritka
táj$Zavakkal.Élvezia nyelvlzeit, mint legnagyobbmesét, de mértékblél velük. Meseho-
sökböz hasonlltja magát, aki a Jegnagyobb,t6tre'ibdolt el otthonából. ,Szerelemés ifjúság
az sotartaJéka. "Hamari gYozelemre éhes. - csodákra szomjas Fiú" ~ként;"szeovedélyek vo-
legénye"-k6nt tünteti fel magát, Az 'arömök, telWszetes &7.elemajándékokaz útravalói:
"a romok közt talált karéjnyi búzakenyeret,I a szerelmet úgy morzsolgat.A holtáit;ttart-
son". S á lenézett "provincián"o is a vitás szabadságáról álmodik: "BiUegegy'ffiszáll aj-
kai közt. :~svilágszabadság, moty.ogja CSI1Snd-1ben -éskonokoD; Hát ennyi, csak: ennyi, ~

- -" (PetofiSándor).Nyugodt llzívwtismételhetemmeg,amit hat évvelezelottÚ'tamróla:
közel áD ahl1oz, hogy n.etJrl,edékébiUkMunk költoje.' II magyar 11rikuslegyen. "

-, ,1; , <, ", ," ALFÖLDY JENO
, ;1:.!'

,,'1' '-' "

,iFurcsán, kariyárg(>,varázslatos 'út
"

ii! i K6s Károly: Életrajz
,: ',> ,,:c ..l,dl'>"" J"

AIriaW.árság történelioéne~ egyik legs~rii,o~~,? és l~~ti;;gikíi#bb század~ volt a lassan
lepergo. alázatra és mély~gesÍl1~W önVÍ2'8$4!atI'a,~éi:tyszerltokc;>rszak.Egyénpek és a nem-
zet~ek ~evésre~~nY~ letit.vo~, a t~lésr~t;~_me.~ad~a! ,há,~csenek jovojét is meg-
határozó, nagy, Példaképei, há a multbó1 nem kuldl fel~ mtCSszaVait 'Szent István és Hu-" , , , ' ' "r"" , . '

nyadi Mátyás, Szééhenyi István és Arany J~ós~ s ,ha tanitííSú1é"nyomán Ady Endre és
&bjts Mihály. Szekfu Gyo1a'és Németh LásZló,nemfigyetmeZtetik,a kétségbeesetteket:
hogya'hazaszeretet és a nemzeti hagyomány~k vánaÍ~ mindeA~kelotiminóségJérdése.
s hogy'az önniigunk iránti, megalkuvást nem t(iro igényeSségbt;JÍ,', múltból medte(t' tisztes-
ség és a 'jövot teremtO' 'határozottság egyará~t fel~r a kinyiJatk,o:Ztatással. A csodaszarvas-
mondától a középkori vitézi énekeken át a Jón(;;Skónyv~igerrol szól minden - olykor
súgva. máskor az elképzelt szószékrol elmondott '~ biztatás. Hogy nem szakadt ránk a
herderi Jóslat :}s a szo~dos néPek sötét á~mainak,~kései valósága, s hogy alkotó
fantázicivalés toi'~nen ~dékkal él a ma~rarság,a I,(,ári>át-medencében,és szerte a nagy-
világban, ~t maiathoni 'történelmünk száiödokon áf'ÜZénöhlrmondóinak köszöÍlhetjük.
Olykor sok-sok nemzedék'élt keserves mégaláztatás5ah, égl'és földi bfztatásra szomjasan
nyögte a Zápolya-idoket, mégis,'mindig és mindenIcorvolt vigasza választott példaképei
sérthetetlen tisztaságában.' ,

Huség tekintetében nehéz lenne Kós Károlyalakjánál tiSztességesebb példaképet lelni,
aki idegen szándékokkal' is dacolva mindvégig megmaradt kiolthatatlan iényességnek. ko-
zösségi sorsCormálo, tevékeny' sieJIemnek. NeinZetéért tett szölgálatábóJ, a helytállás hatá-
rózottság~ból, nemzedékek, merithettek erot a túléléshez. Épitpszként és m(iv6siként európai
pA1yát is választhatott volna, vilá:~városok vetélkedtek ötIeteiért, o mégis akalotaszegi
tájon ére~e otthon magát, s a sitáhdi h;iZa küsZöbén belül' taIáIta meg szellemi nyugalmát

és békéjét:, (5 pei'~ ,~~k B.é!~.~~ér(éS~ meg~yozod~é ~~dött, s ,még á rópmi S7,é~t
Péter székesegyhhrol JS ugy vetekcilett :;,Nem, elég egyszeru ahhoz, hogy monumentális
lehessed:il 'Számára igazárt'iho);Únientá'lis' csak a, körÖsrol' templom, v4gy a segesvári régi
városhái.Á 'Ótatomya lehet, mert Hís~ri latásuk, a puszta' tény, hogy léteZnek. megnyugVással
tölti el a lelket. " '

'Kós Károly életealkonyáiI háromsibrszéÍntará'1Dagát, BOgy életrajiát megirja, de két
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töredékben maradt följegyzése mellett a, Jepi1«;rcsebb harmadikszámvetésével is csak
1918-ig, az Osztrák-Magyar Monarchia öSSZleOD11ásáigjutott el. Ámminden befejezetlen-
$ége ellenére is százltdunk egyik legszebb vallomását ITtameg. A vallomásait tartaImaZÓ kö-
tet4hoz fUZött tanuln1ányában Benko Samu rámutat: "Az Életrajzot is éppen úgy. Drint az
1907.benjegyajándéknak ~t SzékeJybaJ/Qdtikat vagy a gyermckeú1ck-irt TestamentUm és
AgrikuJtúra (»Anno Nagy Háború. 1915«). dmG kéziratos könyvecskét, legközvetlenebb
hozzátartozóinak. »maradváipak« szánta - etniékill 6s okulásul - amúgy Apor Péter
módjára." Megmutatni a megtett út megptóbáltatásainak lén)'qét, szépségét, hiszen ami
történt, az nom a véleJtlenékösszjátékának eredménye, hanem tudatos elhatározások és dön-
tések következménye, melyeket az Úr is örÖO1n1elfogadott. Kos Károly ugyanis hitt a pre~
desztinációban, tudta,bOIY sorsában nincsenek véJttlenek, és ami megtörtént, annak feltét-
len oka és mélységes m6Jy érto1me voh. Az eleve ekc.mdeltetés meggyO2:Odésé11c~,nálanem
dogmatikai, hanem morális alapja van, s meggyozodése, hogy minden pillanatban, amikor
döntött. helyesen cselekedett, hiszen meggyozodése összhangba került a dolgok logikájával
- az élet rendjével. Ez a biztonság, ez a megingathatatlan elhivatottságtudat - ismét Benko
Samut idézve - olyan kritikus magatartásnak tekintheto, amely az összeomló Osztrák-
Magyar Mo~archia érte~nek legkiválóbbjaiUe1temezte. AzÖDmegyaIósitó, "érték-
teremto élet"háborúit vivtákiendre 'tnindazgk. ~ az egyre élezodo válságjelenségek
mélyén felismerték a katasztrófaveszélyt. Ezért volt a kettos birodalom utolsó négy-öt év-
tizede a kultúra, a tudomány és a muvészetek tekintetében valódi aranykor, s vált a kései
nemzedékek számára elérhetetlen és megismételhetetlen vágyálommá. Kós Károly."kritikai"
magatartása azonban ~játo~ módon a tisztelet, a szeretet és a bizalom alapjain 1?~)Dtakozott
ki, hiszen számára Erdéli'-~~->atriagahagy'ó~yos rendjével - feledhetetlen;'~etie szólá
6travalót adott. A tem~v~~~&tés a szebeni.q€gy év után immár serdülo~am~szként Ko-
lozsvárra került, s a hfr~s,'Ílagy múltú Re(9~ÍrjátusKollégium di~jale~t. ApácZI,liCsere
János egykori rektorprófeSszOroskólájában - amely "más volt, Iiúnt.erdélYitestvérei" -
Hunyadi Mátyás. Heltai qáspár és Dávid \i!'er~c;:~Ueme kfsért."...ezt az iskolái -ifja
Kós K4roly - nem hivta életre puspök. káptalan \,ágy szerzetesrend.nem alapftotta.átIam.
fejedelem vagy foúr; ennek az isKolának egyenes elodje - a kolozsvári óvárosi iskola - a
fiatal varas józanul gondo1kodó. reálisan elorené~ polgárkommunitásának bátot elhatá-
rozásából születettmeg nW a XlV. .százádk~pe táján abból a célból, hogy abba a v.!Írosi
polgárgyermek minden k~o. - egyházi Vagyvilági - befolyástól mentesen szereZhesSe
meg a számára hasznos .ismereteket." Létrejöttének körülményei magyarázzák toleráns
szellemétis, melyben ugyancsak a város hagyományaihoz volt következetes.Már a vallás-
háborúk idején Kolozsvár nyitott kapukkal f~ltádta be a német ~~therizmust.a purjt4nabb
magyar kálvinizmustés a "radikáli~ józan" qoitarizmust, s egyedüli város volt .Eur6pá-
ban, mely négy vallásnak. - a katolikus mellett a három protestánsnak - lehetoséget
adott a létezésre és az igehirdetésre. Hatalmas szellemu közösség, hatalmas szellemeket
szólitott magához: a Kolozsvári mestereket, Mártont és Györgyöt, Szenczi Molnár Alber-
tet és Tótfalusi Kis Miklóst. Ez volt a polgári Kolozsvár. melynek mindenkor volt ereje
és bátorsága önmaga érdekeinek megfeleloen cselekedni Semmi különös nincs abban,
hogy az É/etrajzban Kós'Károly úgy véli: a városban töltött utolsó "négy-öt ~endlS volt
életemnek az a szakasza, me1y jövendo sorsomat e~atároz6an predestinálta. Az elo~k
hosszú során át közvetlenül a szül5ktol öröklött és a.-$Züloi otthonban szerzett alaptutaj-
donságokra azok: az eSZtendok épitették és szi1árdftott~ az éretlen kiunaszfiút 'kész férfi-
emberré. ~pftoanyagul az iskola adta hozzA.a józanul neinzeti történele~mléletet és iro-
dalmi Izlést, a várostól kaptam az lSöntudatosan alkotó szell~mét. polgán demokr.áciáját,
befog~dott haladó hatásokat asszimiláló képességét, a környezo táj adta ~ o szinét és for-
máját, levegojét és illatát és a nép az o sajátos formáló hagyományait és szépséges J~ta
nyelvét." Mindezek összesséiétol szil!ir<lultmes ~ leJJeiés a szellemi alkat, a viJásnézet és a
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gondolkodásmód, mely a továbbiakban oly kérlelhetetlenül, mégis makacs biztonsággal
határozta meg Kós Káro~ magatartását. .

1902. szeptember elején a szép. reményekbe öltözött ifjú a budapesti Muegyetem mér-
nökikarára iratkozott, ám hamarosan belátja "tévedését", és átlép az építészeti karra; A biz-
tosnak ígérkezo, "rlyugt:Üjas" pályát hagyja ott a bizonytahmért, elhatározását azonban az
elso pillanattól kezdve helyesnek érzi. Erdélyi "rajzoIgató vándorutjainak" eredményét
most boségesen kamatoztatja, olyannyira, hogy nagyhlru professzorai - Schólek Frigyes,
Hauszmann Alajo8 és Nagy Virgil - hamarosan felfigyeltek különös tehetségére. A fiatal.
ember láthatóan élvezte a m1ll!'lkát,könyvbol ismerte meg Ruskin és Moris múépttészctének
lényegét, de figyelt saját k«a építészeti törekvéseire iS'.'.Felismerte, hogy a magyar alkotók
elott voltaképpen csak két út állt: követni a külföldi - elsosorban bécsi - példákat, vagy
kialakitani egy sajátos, hazai stílust. A Kolozsvár szeHemi légkörében felnott Kós Káro~
döntése nem lebetett kétséges.

Akkoriban volt kibontakozóban Lechner Ödön "magyar stilusa", melyet Kós Károly
késobb erosen biráIt, elso éveiben azonban lelkes hívéül szegodött. A múlt századvégeklek.
tikája akkorra sidyos anakronizmussá vált, s az európai stilustörekvéseken belül végre vilá.
gos lett, hogy az épltészetnek nemcsak esztétikai célokat .ll szolgálnia, de civilizácWi igé-
nyek kielégitésére is hivatott. Ezért fogadta ,Magyarországon ~ de a határokon túHs ~
oly nagy lelkesedés Lechner Ödön törekvéseit, a magyar épitészeti szecesszió kialakítására
irányuló szándékát. Lechncrt egész sereg fiatal épitész - Komor és Jákab, Bálint és Jám-
bor, Sebestyén, Baumgarten, Korösi és Baumhom - követte, e1.lforikus hatása azonban
Kósék nemzedékére már nem terjedt át. Maga Kós Károly ném sokkal késobb "téves kí.
sérlet"~nek, "zsák:utcá"-nak minos~ette azt az igyekezetet, amely az indiai. bizánci és a
francia reneszánsz stíluselemeinek eklektikájában vélte megvalósitani a isaját irányzatát.
Ú*y .itélte meg, valami több, s foleg oszintébb szándék kell aj ,magyar' épitészet megúji-
tásához. .

Kós Károly - és néhány, az épitészet terén ugyancsak jeleskedo társa - nyiltan nem
merték megtagadni a lechneri örökséget, de kritikusan viszonyultak hozzá. Blrálatuk:at - sa-
játos módon - Lechner Ödön eredeti szándékaira és meglátásaira épitették, hiszen maga a
zseniális épitész irta' egyik tanulmányában: ;~Amagyar nemzeti stilus igenis megvan a ma-
gyar népnéLEzt a (...) népstllustmeg kell tanulnunk (...)kikelt tanulnunk szabályait, bele
kell mélyednünk sojátouzellemébe, hogy (...)belevigyük (...) a mai kor féjlettebb, sot mo-
numentális épfto feladataiba." Bartók Béla és Kodály Zoltán ugyanezt vallotta a zene
terén, s példáik nyomán Kós Károly végérvényesen felismerte: "a nemzeti múlt hagyomá-
nyaira és a még élo népi alkotásoknak tanulságaira alapozott úton" haladva lehet csak ki-
alakftani az eredeti magyar építészetet. A nemzeti hagyományök történelmi gyökerét a kö-
zépkori magyar architektúrában, az érintetlen népf szetIemet pedig az erdélyi épltészetben
lelte meg;. "Kisarjadt a' mi ún. népi-nemzeti stflustörekvésünk, mert elérkeZétNlDnak az o
ideje. Mint ahogyan kirügyezik a fa, ha eljött a tavasz. És a rügyek közt lesznek, amelyek
- ha nem veri el a jég, nem éri fagy, nem pusztítja el féreg L virágot hoznak: és gyümölcsöt,
s lesznek, amelyek csupán levelet, és olyanok is lesznek, amelyek leszáradnak, edpusztulnak.
Ahogy azt a sors oróluk elrendelte..."

Kós Károly és köre pillanatok alatt népsreríi és ismert lett, s a megbíZások Sem ma-
radtak eLA budapesti Állatkerttöl a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumig az épü-
letek hosszÚ sora orzi Kós Károly sajátos tevékenységének emlékét. Mégis, a lelkes fiatal.
ember elobb lett iróként népszeru, mint épitészként.Egy .székelyföldi utazása során szer-
zett benyomásainak hatása alatt 1908-ban megírta az AtiÚl Kiró/r91 Ének cimu balladáját,
melyet maga illusztrált. A~következo év novemberében a Magyar Iparmuvészet fakszimilében
közölte Kós Károly muvét, melyet muvészeti.irodalmi körökben hatalmas ünnepléssel
fogadtak. Yartin József neves mukritikus "osmagyar zatnatú" muremeknektartotta a
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megrajzolt balladat, s úgy vélte, ,;döntolegfog beleszólni abba, hogy mely irányba is men-
jen a most oly káoszszeruleg forrongó, idegen példáktól. megmételyezett, a maga lábán
még állni semtudó magyar szellem..." A szerzotzavarta ez a váratlan - és meglepo irány-
ból, az irodalom és az egyéni stilusú rajzmuvészete kivívta Csodálat felol - rászakadt
népszeruség. Ekkor azonban már országosan ismert, elismert és ünDepelt, Bartókkal együtt
emlegetett muvész volt. Ám ez korántsem homtt megnyugvást a léleknek:. Szemlélete ugyan
letisztult, világlátása és meggyozodése fuatározott formát öltött, de ahogyan mélyült. a
belso világa, úgy ismerte fel egyre biztosabban "a vergodo, hánykolódó magyar élet tra-
gikusan komoly problémáit..." Ekkoriban már az Adyra jellemzo megrendültség keriti ha-
talmába. Úgy érzi, cinikus lett a világ,. kegyetlen módon önmagát iem becsülo.

Váratlan elhatározással úgy dönt, vísszatér Erdélybe, a régi ígéretek és biztatások vi-
dékére. Újult erovel törnek rá a kamaszkori "rajzolgatóbarangolások" emlékei. Budapest
történelmi súlyt adott annak a hagyománynak, melyet a szüloföld oltott a lelkébe, meg-
rajzolta szigorú körvonalait, és megmutatta tragédiáinak súlyát is. Budapest a magyar sors
tényeinek, valóságának és fogalmi készletének a tudatosítását végezte el - s ezzel befejezte
"küldetését". Ami ezen túl volt, az mero kényszer és mélységes mély cinizmus, amitol az
önmagára talált szellemnek feltétlenül menekülnie kellett. ".. .egyetlen lehetséges és természe-
tes fundámenturna a magyar népnek a magyar középkor hagyományaira alapozott muvé-
szete" -" összegezte felismerése .lényegét. E felfogásnak azonban életteret kellett találni.

1910-ben Kós Károly visszatér Erdélybe, sa világ egyszerre meghitt és otthonos lesz
körülötte - kitárulkoz6, befogadó és adakozó. "...én csak állok a hegy peremén, és tudom,
érzem minden porcikámmal most, hogy kellos közepén .állok itt annak a Kalotaszegnek,
mely ingyen-ajándékul adta nekem az o csudálatos széps6gének minden gazdagságát, amit
lelke kincsesházában ezer esztendo munkájával gyujtött és megorzött;" S ennek nyomán
úgy véli: "Csúnya hálátlanság volna megfeledkezni az ajándékozóról..." A mozgalmas fo-
városi évek után úgy döntött, végérvényesen az otthonos tájon telepszik le.

Vajon sejtette-e, mekkorát fordul hamarosan a történelem? ,:
1911 nyarának végén, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum építésérol való

hazatérése során megáll Balázsfalván, ahol az ASTRA - az erdélyi románság kulturális
egyesülete - félszázados jubileumi közgyulését tartotta. EbboI.az alkalomból a helyszínen
összegyult az erdélyi románság legkiválóbb szellemeinek népes tábora, papok, tanítók, ipa-
rosok, kereskedok, ügyvédek, orvosok és politikusok, a földmuves- és a pásztornépséggel
együtt. Az ASTRA vezetoi ennek a népnek mutatták meg az utat, amelyen "biztos jövojük"
érdekében haladniuk kell. Ez az összetartás, ez a céltudatos összefogás ámulatba ejtette az
építészt. ".. .amit akkor ott megláttam és megtanultam, az soha el nem felejtett tanulságomul
maradt meg bennem, sot sorsszeru figyelmeztetom, s eljövendo idokben életutam meghatá-
rozója lett" - írta életrajzában. Még abban az esztendoben Kolozsvárott tartotta ugyan-
csak ünnepi-jubiláris közgyulését az EMKE - az. Erdélyi Magyar Közmuvelodési Egye-
sület -, ám ez már a fopapok, a mágnások és ft nagypolgárok .zártköru összejövetele volt
- ugyancsak nem minden tanulság nélkül.

Erdélyben nem kevésbé dolgos évek következtek egészen a háború kitöréséig. 1915
tavaszán Kós Károly megbízástkapott a kultuszminisztertolöt Küküllo menti falu - Bon,
Medesér, Nagyteremi, Kük,ülloszéplak és MikefalIVa- népiskolai épületének a megterve-
zésére. "Ez volt az utolsó építészeti munkám Ferenc József MagyarO1iszágán- áll a vislim-
emlékezésekben. A háború Kós Károly életében is meroben új fejezetet nyitott.

1918 decemberében még elkésziti IV. Károly koronázási szertartásának díszleteit a
budai várban, a Szentháromság téren, a kulis$Zák mögött azonban egy világösszeom:lásának
borzalmas - mérhetetlen nyomort ígéro -látványa húzódik meg/Elvész az ország kéthar-
mada, s a magyarság milliói kerülnek kisebbségi sorsba, alattv'alóikiszolgáltatottságba.
JelképerejG az elhatározás, mellyel KósKároly - a virágzó közéPkori magyar kultúra. a
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nemzeti elhivatottság és a nép lelkében még érintetlenül élo hagyomány értékeinekelkö.
lezett lúve és csodálója - a szüloföld és akiSttbbségbe került magyar közösségemellett
döntött. Döntése és szándéka mellett élete végéigkitartott, akkor is rendíthetetleo maradt,
amikorépitészk:ént,- íróként, értelmiségikénttevékenyJlégelátszólag ellehetetIcDÜk.Ha ép!-
teni nem!lehetett, rajzokban öröldtettemeg a hagyományos erd61yivilágot, s amikor az
irást is megtiltották, lapot szer.keszten,és"ismeretterjeszto tanfolyamokat tartott. Ko-
lozsvár szabad polgárainak sok évszázadospéldamutatása .nyománkeresett és talált leheto-
séget az ÖDmegvalósitásra.Ezzel az iiyekezetévelvált a nemzet :történelméneklegtragiku-
sabb századában erot adó példaképpé.

Jelenlétével,megingathatatlan hitével rangot adott a magyarságnak. Kós Károly azon
nagyjaink sorába "tartozott, akik ~ldgreményteleaebb helyzetbenis megmutatták:a túlélés
értelmét és lehetségesdiadalát, s ezzel-kö.tc1ezcttségeinkreis figyelmeztettek.Egyszersmind
azt is megmutatta, hOiY'csak a százaeoktól-tanult, következetes belso építkezéssel lehet
meglelniazt a bizonyos kegyelmiállapotot, amely egyszerrekiválasztottá avatja"az embert.
"Soha nem volt kitárulkozó természet- irta a már idézett tanulmányában Benko Samu-,
irásaiban zord férfiszeméremmelinkább elfojtotta, semmint szabadjára' engedte a magán-
életbol feltöro érzelmeket, a belolük saIjadó gondolato"a~"ami egyébként te~szetes vele-
járója minden lírai megmutatkozásnak." :NemcsaIcüzenetei~ és II!:m~ megfoga~tt
gondjaiban rejlik a Kós Károly-i tanítás. han~ a teljes valóját kitö4oszelleDJében.
(Szépirodal,m-Kriterion.1991.) . " 2

MAK FERENC:

Beke György erd,ély,ig9ndjai
..Nézz urám a-hátad mögé is
"ótt is tákoznak'

s örülnének a mosolyodnii1f'

: " (KÁNYÁDt SÁNDOR:
Isten háta mögött)

Beke György egyik vallomásában, a Túléli}.képek cimu :kötetben Kántor László mu-
vészfotóinak tükrében vizsgálgatja önmagát, az arc nincait, afejálIást, szemeinek tükrét,
a pillanatra.megáUó mozdulatot. Úgy érzi, hog)";Olykor"sume sarkában halvány-mosoly
rejtozik, "szelíd derut" vesz észre, mely csak:édesapjának temetésén tunt el. Eltfínodik azon
- most éppen önmaga felé forgatva a"miivésziáb1"l\zoIás kameJláját -. hogy évtizedekkel
maga mögött, nmrlsi.eres irói-újságírói munkájára visSzapillantva: életpályája,közben meny-
nyi volt a kénYS2lCredettés a valóságos deru? Mennyi a..beidegzodöuség",:a "kisértet-deru",
a félelem által elohívott mosoly? S mennyi D1ÖaÖUea keseru számvetés, komor önvizsgálat.
kétségbeesett elzárkózás, elfojtott kiáltás? Hiszen a Túlélo képek közeli felvétele, a negyveB-
keuedik oldalon levö kalapos kép - egyértelmuen komor. háttérben egy épület falával.
egy rácsozott ablakkal. Maga az író is lehántja magáról a felesleges költoi kérdéseket, felté-
telezett kettosséget, s igy vall keseriiségérol, a kötetei köré font "szögesdtótr6I", ~ ,;boltivek
teherblrását" nehezen elviselo félelemrol: "Slt.eretném, ha hideg masinád és igaZsáara hevülo
szived megÖrökíthetné egyszer arcomon a gondot is. Azt <IIgondot, amelyetszabadoB.' ószin-
tén vállalhatok ezért a földért, ezért a né})ért"s nem kevésbé azért is, hogy a bérlok kényszer-
mosolyát gazdai alázattal és önbizalommal törölhessem - törülhessük-le az arcainkróL"

Magyar gondok Erdélyben - irja fel Beke György egyik kötetének" címéül. Azonban
még többet árul el az alcim: ..Egyéni feljegyzésék k-ozös fájda1makról". kiíró korábbi er-
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nemzeti elhivatottság és a nép lelkében még érintetlenül élo hagyomány értékeinekelkö.
lezett lúve és csodálója - a szüloföld és akiSttbbségbe került magyar közösségemellett
döntött. Döntése és szándéka mellett élete végéigkitartott, akkor is rendíthetetleo maradt,
amikorépitészk:ént,- íróként, értelmiségikénttevékenyJlégelátszólag ellehetetIcDÜk.Ha ép!-
teni nem!lehetett, rajzokban öröldtettemeg a hagyományos erd61yivilágot, s amikor az
irást is megtiltották, lapot szer.keszten,és"ismeretterjeszto tanfolyamokat tartott. Ko-
lozsvár szabad polgárainak sok évszázadospéldamutatása .nyománkeresett és talált leheto-
séget az ÖDmegvalósitásra.Ezzel az iiyekezetévelvált a nemzet :történelméneklegtragiku-
sabb századában erot adó példaképpé.

Jelenlétével,megingathatatlan hitével rangot adott a magyarságnak. Kós Károly azon
nagyjaink sorába "tartozott, akik ~ldgreményteleaebb helyzetbenis megmutatták:a túlélés
értelmét és lehetségesdiadalát, s ezzel-kö.tc1ezcttségeinkreis figyelmeztettek.Egyszersmind
azt is megmutatta, hOiY'csak a százaeoktól-tanult, következetes belso építkezéssel lehet
meglelniazt a bizonyos kegyelmiállapotot, amely egyszerrekiválasztottá avatja"az embert.
"Soha nem volt kitárulkozó természet- irta a már idézett tanulmányában Benko Samu-,
irásaiban zord férfiszeméremmelinkább elfojtotta, semmint szabadjára' engedte a magán-
életbol feltöro érzelmeket, a belolük saIjadó gondolato"a~"ami egyébként te~szetes vele-
járója minden lírai megmutatkozásnak." :NemcsaIcüzenetei~ és II!:m~ megfoga~tt
gondjaiban rejlik a Kós Károly-i tanítás. han~ a teljes valóját kitö4oszelleDJében.
(Szépirodal,m-Kriterion.1991.) . " 2

MAK FERENC:

Beke György erd,ély,ig9ndjai
..Nézz urám a-hátad mögé is
"ótt is tákoznak'

s örülnének a mosolyodnii1f'

: " (KÁNYÁDt SÁNDOR:
Isten háta mögött)

Beke György egyik vallomásában, a Túléli}.képek cimu :kötetben Kántor László mu-
vészfotóinak tükrében vizsgálgatja önmagát, az arc nincait, afejálIást, szemeinek tükrét,
a pillanatra.megáUó mozdulatot. Úgy érzi, hog)";Olykor"sume sarkában halvány-mosoly
rejtozik, "szelíd derut" vesz észre, mely csak:édesapjának temetésén tunt el. Eltfínodik azon
- most éppen önmaga felé forgatva a"miivésziáb1"l\zoIás kameJláját -. hogy évtizedekkel
maga mögött, nmrlsi.eres irói-újságírói munkájára visSzapillantva: életpályája,közben meny-
nyi volt a kénYS2lCredettés a valóságos deru? Mennyi a..beidegzodöuség",:a "kisértet-deru",
a félelem által elohívott mosoly? S mennyi D1ÖaÖUea keseru számvetés, komor önvizsgálat.
kétségbeesett elzárkózás, elfojtott kiáltás? Hiszen a Túlélo képek közeli felvétele, a negyveB-
keuedik oldalon levö kalapos kép - egyértelmuen komor. háttérben egy épület falával.
egy rácsozott ablakkal. Maga az író is lehántja magáról a felesleges költoi kérdéseket, felté-
telezett kettosséget, s igy vall keseriiségérol, a kötetei köré font "szögesdtótr6I", ~ ,;boltivek
teherblrását" nehezen elviselo félelemrol: "Slt.eretném, ha hideg masinád és igaZsáara hevülo
szived megÖrökíthetné egyszer arcomon a gondot is. Azt <IIgondot, amelyetszabadoB.' ószin-
tén vállalhatok ezért a földért, ezért a né})ért"s nem kevésbé azért is, hogy a bérlok kényszer-
mosolyát gazdai alázattal és önbizalommal törölhessem - törülhessük-le az arcainkróL"

Magyar gondok Erdélyben - irja fel Beke György egyik kötetének" címéül. Azonban
még többet árul el az alcim: ..Egyéni feljegyzésék k-ozös fájda1makról". kiíró korábbi er-
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délyf riportútjain ezernyi emberi gondot szótt egységes;mti szövetévé, csaknem megyénk6nt
barangolw be országrészeket Szatmártóf Marig és Máíarnarosig. S ahogy Görömbei And-
rás állapította meg: Beke György a maga "valóságlcutató'S'l'.envedélyével, népsorsot vigyázó
ibletett ripOi1jaival már iskolát tel'eltltett-acromániai'magyar irodalomban". 'Beke mindjárt
a kötet elso írásában, 1990 márciusában azt a kérdéstteS.ri.fel, hogy az 1989-cs decemberi
bukaresti események jók ~ nekünk, magyaroknak? S azonnal személyes emlékét idézi fel a
körötte kavargó bukarestiutcákról,: a félelem hirtelen feloldódásáról, a forradalomnak
látszó pillanatokról. Közben eszébe jut megalázoit nagyapjának 1918 utáni kö:zérute, az
örök szorongások régen és most. Felveti az emberi és kór megszólalás lehetoségét, Bodor
Pál keserii metaforáját, a haldoklás szábadságát anyanyelven. BekefOyörgy te~tesen
nem hallgathatja el a maga írói sorsátsettt, a cenzúra béklyóit, a ,;némaságra ítéltetést", az
álnéven való irás sajátságos publikációit. A Cslmg6p(usió címu könyve kü1öbösen jelentos
zaklatásokat idézett elo. Az eInémftás után és a tá'R!1adásokkereszttüzében kényszerü távo-
zásra gondolt, Magyarországra települt át. De változatlanul erdélyi 'maradt; a könyvét haza-
küldi- "szolgálatt6teJre". . ,. '

Nyelvben bujdosásról vall BekeGyargy számos (rásában. A csaknem abszurd novellá-
nak beillo valóságot ábrázolja egyszer, amikor a kolozsvári utcán Cseke Péterrel menVe
"lélekszorItó" pillanatokatélnekát:kövefik oket. A József Attila-versbol, a Levegot!
soraiból ismert emberi kiszolgáltatottságele'venédlkmegelottönk ezen (rások lapjain.'Hol
a menedék? Hová futhat a költo? - kérdezte hajdan Radnóti, most még Beke György.
Az erdélYI történelem tragikus fejezeteit vizsgálva csak az anyanyelvbe bújhat el, csak oda
menekülhet. A korábbi idoszakokban is az erdélyiek mutattak példát - gondolva Aranka
György mozgalmára, nyelvmiivelo társaságára 1793-ban. S a közelmúltban Szabó T. Attila
kiemelkedo munkássága hívta fel a figyelmet a tudományos nyelv- és nemzetmentés bámu-
latos lehetoségen: az Brdélyi ~Itf' SzótQrt~,~h'fan,it. ~Uthetjü]ó:Szabédi Lászlót,
akinek tragikus sorsa a magyar nyelvvel kapcsolólileSuössze. S közben mlg nem is szóltunk
a kolozsvári Szabó Zoltán stl1ustörténeti munkáiról vagy P. Dombi Erzsébet Öt érzék mu-
zsikája címu köt'etérol stb. Hiszen az anyanyelv orzése nemcsak a nyelvtörténetben, a
nyelvmuvelésben rejlik, hanem' a magyar stílus kutatásában, a nyelvi megformálás szépsé-
gének felfedezésében is. De a mindennapi élet gondjait sorolja Beke György a Magyar gon-
dok ErdélJlbencímu kötetében: a magyarul való megszólalás gondjait, a helységnevek román
változatának használatát, a tankönyvek szövegének ezernyi hibáját, túlzott "feledékenysé-
gét". S ahogy megfogalmR7.7~: "Otthonosságunk egyik elso feltétele, hogy anyánk nyelvén
szóIa1hassunk meg mind~ütt." Ez a gondolat természetesen "rímel", összccseng,Süt.o And-
rás megfopJmA7.s\sával a sajátosságm6ltóságáróI., az anyanyelv templomának:. építésérol,
a mindannyiunk :megorzésének felelosségérol. A Sikaszói fenyoforgácsok clli1Ukötetében
Süto azt a hitet szeretné sugallni, hogy Etdélyben, a Békás-szoros szikláin IcvQ fenyo ma-
réknyi termotalajon is megkapaszkodik, állja a szelek ostromait. Beke György pedig. Márton
Áron püspök emlékét, példáját idézve sugall nagyszeru emberi magatartásra.

Az iskola, a magyar iskola-az erdélyi magyarság sorsának és jövlijének "gyik kulcs-
kérdése. Beke György az Iskola éS/vagy cso/ád clmíi irásában a' magyarság, megorzésének
egyik legfontosabb gondját fejtegeti 11megszünt magyar iskolákat és magyar tagomtokat
ösliZesltve.Eljut addig a következtetésig" hogy csupán a család marad meg az "anyanyelvu-
ség véd6várának" Erdélyben. 1989 októberében teszi fel fájdalmas kérdéseit: "Fel kell ké-
szülnitnk azokra SZ,id6kreis, amikor egyá1ta1ál1nem lesznek magyar iskoláink? Fellehet-e
késziUni erre? »Agyunkbanem fér bele a halál«/:-- írta'naplójegyzetében, az ~gedés ria-
dalmával 1972-ben illyés Gyula. A nemzethalál'beleférhet?" És valamiféleképpen az isko-
lák szWcségességérol vidI egy egész könyvben. Beke György Régi erdélyi skól6lc címmel. Egy
négyszáz oldalas könyv a maga "mentsége'}; az er'délyi magyar iskolák dicsérete. Az Iró
itt igazán kibonthatja tehetségét, érzékeltetheti az. olvasóval alkotói arculatának. sokszlnii-
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ségét. Megszólal benne a magyar múlt kutatója, a friss élményeket rög!!ito újságlrÓ, a S7.e-
mélyes emlékeit feldolgozó vallomásos iró, azirödalom- és míivelodéstörténeti kutató stb.
Beke György mindig vaIllomásösan, személyességgel szólal meg,' ott van valóságOsan a
Bethlen Kollégiumban és "tolmlÍ\.:snélkü1"'Kós Kár.oUyal vagy Molter Károllyal, de szellemi
értelemben Apáczai vagy Szabédi alakja me11ettis. :Felidézi ApáczaiGsare János szeHedtét
a kolozsvári Farkas utcában, s közben jó turistavezetokéntelmesélia régi és új református
kollégium történetét.' S közben felsóhajt~, "Itt, a Farkas utcában' Apáczai uram gondjára
lenncszükségünk, nyelvünk megváltására." Bemutatja Gaál György erdélyi iskolatörténészt.
beszámol Kristóf György tánár munkásságáro1, hivatkozik az Ady által nagyon '...w.cretett
zilahi We&WlényiKollé;iumra. Majd egy száslvárosi emléket idéz feb 'Konsza SIImUbácsi
alakját, a hajdani Székely Mikó Kol1égiuniból, akivel még 193~ taIálk<YLott~kOlás-
ként. Másutt a nagyenyedi Bethlen KoUégiumról szól, mint Süto András, odébb avargyasi
iskolúál, mán a marowásárhelyireformátus kollégiumról, a csfkszeredai katolikus fo-
gimnáziumról stb. De 'a.' hajdani iskolák felsorolása kevés, leszi1kltené az kó munkáját.
Ezek az íráSok: nem iskolatörténetek. Beke György mindig szélesebb körben mózoa. szem-
lélete minden alkalommal tágasabb. Amikor egy-egy régi iskola, kollé&ium képe rajzolódik
ki irásatban, akkor mindig ott él mögötte az ember: a tanár és a diák. És azok hátterében az
emberi tev6kenység, az irodalmi alkotások, a történelmi események. Apáczai kapcsán Áp-
rily Lajos verse, Páskándi Géza drámája, Fábián Erno monográfiája. Csiksomlyóról irva a
középkori misztériumjátékokról szól, majd a budai Várszinházban nagy sikerrel eloadott
Csiksomlyói passióról. A zilahi Wesselépyi Kollégiumról beszámolva természetesen a haj-
dani diák, Ady Endre vallOfl1ásÖtid~, akt'P~ba ~~fOS'lmazta meg sorait a
kollégium szellemérol, arculatáról. A <?sfksomlYÓiférences ~p1plbl1! és kolostor bemutatása
után szivesen fordul ~~*~ilal~s~~ AJ$tf7ely~ lell'ÓStl"41Jnfi.::9tunkájához.Késobb a
székelykeresztúri unitárihs fogimnázium kéPe jelenik meg, és utána Bözödi György szavait
idézi a Székely bánja cimu könyvébol.

,,~ hagYjátof az 'iskolát!" -'-- frtÍl. ReménYik Sándor egyik versében. Beke György
régi erdélyi isk'1;lákr61 szólÓtronyve ótoRó fejézetéilek is ez 11'elme. A türelmetldt román
államhiitalom:thagyarellehes;magyariskoliikat vissri1Sz~ftó pölitikáját vmgálja az kó,
és indokoltan' hi:vatkozikOramási' Áronra;' Sipos Domokosra,Szemlér Ferenb'e, Horváth
Istvánta és ínásdkta. At. isk'öláktól szOt~ munka igy váhorlk kicsit az erdélYi sors és iro-
dalon}" ábrazo'6jává' is. SZábédi László öngyilkossága is hozzátartozik a7: erdélyi iskolák

törtenetébez.' így ir~rroí Beke György: "idoben ké$6bb, meghtn'cdfásdk után, 5mbédi
László'professzor is a"tÓDat kerekei elé fel~~zik,bMcanc$lttvigyázZaná:sbitzárva, mim 'egy
katona. "Mái~ rryúl6,llc'olozsváriegyetemmel kapcsolatos adatot találunk ebben a könyvben:
1968-bail vették f~l u~ötjára "uj munkatársat, .arturgyar nyelv ~ irodii1um tanszékre: Cs.
GyimesiÉvát. Az ,egyetem, a felsofokú oktatlisfontosságá: máSfelé is foniltja a-lc:önyvk6já-

nak és.olvásójáhak'érdeklodését: az erdélyi magyar iiOdatbm feM.Mel ~fötgy erdl!1yiisko-
lákról szdló k'önyvében teimészetesen nem ad irddalomtörténeti áttekintést, nem készit
iróportrékat, de számos alkalommal hivatkozik az iskolák és a tanitás kapcsán a magyar
irodalomra. A távolabbi múltból felidézi Petoh ~ 'Artfuy munkáit, Ady és Mórft:z szerepét.
De természetesen gyakran felmerül Elek apÓ; 'Btríede,I(E1ek és a Cimbora sZerepe. Kós
Károlyt felkereste a Tolmács nélkul cftm1kötetbé' gyti)tött:'interjú kapcsán is ("Igen, a nyelv
nagy dolog, mert az irbdaln1i!á1kotás'egyef1en~épltoanyagaésformálóeszköze"):M'ost ebben
a kötetben Támási Áron Vl17Qsztása1;ól.Böz5di GyötkY' Székely bánjáb61, Ba1ázs Ferené
A rög alatt cltniÍ önvallomít!:áb61, 'Jákó Zsigmond m~ol idéz. Kacsó SándorhábOt'ús
emlékérol vall itt és a Nyomji!z(5 rokonság cltnukötetében. Balogh ErlJár Ft!rft1Tlfmkacffn'fl
1986-os emlékiratából a kolozsvári egyetem ügyére vonatkozó részt idézi: "A nemzeti kér-
dés megoldásának erkölcsi próbája lett." Hasonlóképpen fonto!i;volt a KaUcá8-motivumok
keresése egy korábbi kötetében (Meghívó nélkül), vagy a Szilágyi Domokos.;epizódolc:at
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megörökito vallolQásegy folyóiratban. Hiazenirodalomtörténeti értéku adalékot oriz.meg
Beke György, amikor a Sz.ilágyiDomokossal együtt töltött napokat idézi, Dákó tájékát, a
ballada motívumát, amely a költo Bar;ók Ameri/d1JJancimu versénekk~cte; s a haszátlan-
ságélményérelondol acs!ÍDgQ.balladá,t megszólaltatva ("Hova vetemedtél / hova vetemed-
téli szivárvány havasról / szivárvány havasról"...)

Farkas Árpád a BekeGyörgy-jelenségrolira Látóban: jóiz.ulegendákról, "bakancsára
szerelheto és' összecsukható sz.ámyakról". ,,1e1kiismeret-bolygatóés közösségi önérzetet
sugámHrói magatartásáról". A költo valIomásánakkulcsszavatalán ez: Beke Györgyegy-
személyesintézmény,kUlönössz.ivósSággaltevékenykedoiró, aki a Bukaresttol Máramaros-
szigetig,DákótólTemesváriglevo körben, szétszórtságbanés egységbenélo magyarsliggond-
jait kutatja. leírja, nem felejti.Seza h6ségsugallja legújabbkötetének, a Világosárnyékában
cim6regáty&tekegyikfo gondolatát, az 1848/49-esmagyar szabadságharckatonáinak kény-
szerti szétszóródását. Könyvénekesyik alapja; támpillére Koós Ferenc emlékirata, Dielyet
felliasmál a Régi erdélyiskólákban is, a Kollégiumok egyénisége.fejezetben. Itt is, ott is
a szüloföldereje, szereteteél, mely a regénybenKoós fellciáltásábán.összegzodik:"Egyedül
a szüloföld nem halhat meg soba!" ,

SZEKÉR ENDRE

Bajcsy~Zsiti~szky Endre:, "~o

Erdély .~\Últja és jövoje'
K9lönös sorsot sz.ána történeleQ1 néha a ko.fábbi história súlyos ~éfdései",el foJlalkoro

szerzoknekés az általuk megirt köQyveknek. Ritka, c=set,hogy ~örténeti Il1JJPkakettiJs lordí-
tást érjen meg, és egyú~tal rundkét váltomt megjelenése indokolt legyen. ~Jyen,oda-vissza-
forditá,s kezcJPIépéseként })ajcsy-~1iJ1szky Endre: kéz.iratát magy~l 194~/41!orduI~jától
fogva veti papírra.,Az angol nye~fordítás a nyár derekára készült el; vésaerhes idosz.aknak
békét igéro (ol8iZ kiugrás) pillan~tában. A ,.rendkivüli helyzetbel1 is nagy súlyt fektettek a
nyelvi átültetés ~ite1t ér~o és .magas színv9qalú megoldására. Aze!eve gondqs szövegfor-
ditást a cambridj;-iiskoláz.ottságú Arthur ,Battiseill Yolland professzor csi~c;>lja,végle-
gesre. Feladatá';1Qvál6an teljesiti, hiszen a Páz.mány Tudományeayotem böIcséq.eti karán,
az elso angol szükt~ú 1exikográfpsk~t,máÍ' fél pvsz.áz.adaeredményesen dolgozott. A for-
ditás minosége al'jilföldL~dekJodés felke\tésére és befogadásra leptább a tartalmával
egyenértéku ha~l ~olbatott. de ,a v)ssmforditást is biztonságosabb.á teszt Végül a
Transylvania - :past and F~ture kö~~tSvájcban 1944elején viszonylag gyorsan jelenhe-
tett meg. , , " "

Most a sz.emünh.elott. ismétlo,dijc.meg. ,habár fél évsz.áz.admúltán, az 'újj8tledo Tran-
sylvania kötettel a visszaforditás; P41dás gondossága. A sikeres köueadás, ismerve a nyelvi
ide-oda átüJtetés~ buktató csapdáinak v~lyeit, ~ellemes olvasmányt hozott. A nagy
IfÖDyvtárainkban fe11elbeto ang~ll1yelvu kotet forditását G9ncz Árpád vállalta, és atapos
mUQkával vége~te el. A külföldi kjadás eseri1ényeirol és indokairól Vigh Károly irt utósz.ót,
adatolva több egykorú közéleti tényezo tevékeny köuemuködését. Ugyano kész.itette a mai
olvasót tájékoztatójegyzetCf~et, bfÚ:kétséges helyesbítése,hogy a Kárpátok hegyvonulatainál

Tin6dj. Budapest, 1990. 123 old;' Cfr8nSylvania- Past and FutUre. Kundig, Geneve, 1944.
154 old. (vissza)fordítása.] ,
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felliasmál a Régi erdélyiskólákban is, a Kollégiumok egyénisége.fejezetben. Itt is, ott is
a szüloföldereje, szereteteél, mely a regénybenKoós fellciáltásábán.összegzodik:"Egyedül
a szüloföld nem halhat meg soba!" ,

SZEKÉR ENDRE

Bajcsy~Zsiti~szky Endre:, "~o

Erdély .~\Últja és jövoje'
K9lönös sorsot sz.ána történeleQ1 néha a ko.fábbi história súlyos ~éfdései",el foJlalkoro

szerzoknekés az általuk megirt köQyveknek. Ritka, c=set,hogy ~örténeti Il1JJPkakettiJs lordí-
tást érjen meg, és egyú~tal rundkét váltomt megjelenése indokolt legyen. ~Jyen,oda-vissza-
forditá,s kezcJPIépéseként })ajcsy-~1iJ1szky Endre: kéz.iratát magy~l 194~/41!orduI~jától
fogva veti papírra.,Az angol nye~fordítás a nyár derekára készült el; vésaerhes idosz.aknak
békét igéro (ol8iZ kiugrás) pillan~tában. A ,.rendkivüli helyzetbel1 is nagy súlyt fektettek a
nyelvi átültetés ~ite1t ér~o és .magas színv9qalú megoldására. Aze!eve gondqs szövegfor-
ditást a cambridj;-iiskoláz.ottságú Arthur ,Battiseill Yolland professzor csi~c;>lja,végle-
gesre. Feladatá';1Qvál6an teljesiti, hiszen a Páz.mány Tudományeayotem böIcséq.eti karán,
az elso angol szükt~ú 1exikográfpsk~t,máÍ' fél pvsz.áz.adaeredményesen dolgozott. A for-
ditás minosége al'jilföldL~dekJodés felke\tésére és befogadásra leptább a tartalmával
egyenértéku ha~l ~olbatott. de ,a v)ssmforditást is biztonságosabb.á teszt Végül a
Transylvania - :past and F~ture kö~~tSvájcban 1944elején viszonylag gyorsan jelenhe-
tett meg. , , " "

Most a sz.emünh.elott. ismétlo,dijc.meg. ,habár fél évsz.áz.admúltán, az 'újj8tledo Tran-
sylvania kötettel a visszaforditás; P41dás gondossága. A sikeres köueadás, ismerve a nyelvi
ide-oda átüJtetés~ buktató csapdáinak v~lyeit, ~ellemes olvasmányt hozott. A nagy
IfÖDyvtárainkban fe11elbeto ang~ll1yelvu kotet forditását G9ncz Árpád vállalta, és atapos
mUQkával vége~te el. A külföldi kjadás eseri1ényeirol és indokairól Vigh Károly irt utósz.ót,
adatolva több egykorú közéleti tényezo tevékeny köuemuködését. Ugyano kész.itette a mai
olvasót tájékoztatójegyzetCf~et, bfÚ:kétséges helyesbítése,hogy a Kárpátok hegyvonulatainál

Tin6dj. Budapest, 1990. 123 old;' Cfr8nSylvania- Past and FutUre. Kundig, Geneve, 1944.
154 old. (vissza)fordítása.] ,
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a La Manche eh:álasztó szerepe nag)Cobb volt. Fontosak közlései a határaink túlfeIére so.
dort magyarokról, aminek részletezett (palotás Z.: A trian~:)Oihatárok) feldolgozása köt~
tünkkel egyidejulegjelent meg. '. . .

Bajcsy-Zsilinszkyv~lágnyelvenmegjelent muvének visszhangját a tom\)oló háború
zaja maga alá gyí1rte.Mégisigazolta, hogya nemzet4~gikérdés f~4,s,ának okos diplomá-
ciai és szervezésierof~ítések árán, rendkivülihelyzetbenis teret ~tttatunk. Nem egyszen1
e törekvéseketcélhoz v~tni .nemzetközi$ikon, mint;UA.il háromki;)tetesEnt+ly Története
részforditásai kiad!isának.nehézségeimutatják. Méftán.q4aillik a Transylvaniakötet Kállay
kormányfonek az :QnjqglÍmagyar külpo1it~át. - hivatalos nemzetkpzi segitség hiján -
védelmezP óvatostaktik~sorába. A kézirat"qyidejuleg érlol&lijc a miniszterelnöknek
a német követtel folyt 1942..novemberi tárg)'8lás4v.al és a-decemboF.,2.i je~kkel, amely a
hitleri birodalom igényeit utasitj~ el. Szerzojének ábránd ja, hogy az ereje csúcsán levo há.
borús hatalom (franciaországi elö.Wnlés, kaukázusi térnyer~szolgai t~m~szai; a ~isantant.
maradványok harapófogóján tud ,enyhiteni. De Bajcsy-:(4~ ellenállása, a délvidéki
~J.l1ZCtiségeket{}IWmaZÓ.'és erdé!Yi vonatkozású fel1épésoive,l,a ránk nehe:r.edo Iétfenye.
getésre figyelm~tet. Ezeket.. az ösSzefüggéseket ma is. ~r1egelni kell, ha a könyvet vagy
újrakiadását kortéveszto szélsoséges birálat éri.

KétségteJeu, hogy a könyv okfejtésében, alaprendeltetése szerint, al.korabeli külföldi
politikusok felvilágosítását szolgálta. Mégis ké,7.enfekvovolt,. hogy a hazai olvasóközönség
ugyancsak' mielobb hozzájusson, amit,sajnálatos körülmények gátoltak.. A magyar kiadást
két alapok késlolteti: mindenekelott Q~(frzo éJe~uvének h\IZaIPose~tása. amitteté-
zett Erdély térpájának soklijll,tabukj1ft,;y~ kezelése. Az ered4~utatáshan egyik országos
könyvtárunk polcain sejtelmes.kOl"- és IWrjelzo kuriózummal ta!Iilkoztunk. A háború után
1946-ban a Transylv~ából, az ~ománygyarapjtás akkori viszontagságai közt tisztes
szakavatottsággal, három példányt szereztek be. !öas#ó azonblJn. holy mindeayik kötet-
ben az eloszó egy ~szu~t olv~tat1anra törölté~ki. AZ egyébként ártatlan szövegrész.
nek - mely a k~l4i olvasóva!.Judatja. hogy a ~rzot életútja rövid etapján 1919.ben
Hor.thyösztönzi ;""'"tussalvaló durva l~edése a folytatás érte~t is megnehezíti.A vá.
dak nyUtaBvagy ~ve továbbéh1ekés azokat kiszínezve§7MtegÖrgetik,aminek a mártir
államfédi ~ássá&ána~ kezelésénél ~adémiaÍ, ~ke~is egykor tanúi voltunk. Az
áttekintheto nuüttl.Bajcsy-~Uinszkykönyvéreéppoly badarság ifjúkora tragikus epizódjá-
nak árnyékát vetn.. ~t a példásan tiszta Deák Ferenc pályamotivációja "rejtélyessége"
körül újfent titokzatos töltetíí hangulatot kelteni. ;, . .

Miben állhatkötetünk máig gQndohuébreszto, ba végJetean'nem is kodifikálható vezér.
fonatának föbbjellegzetessége? Az erdélyi országrész 1940-es kettémelszését ugyanúgy el.
utasitja. miké.Q&a Vétkes közönyt a kisebbségben elnyomott mtJgyarság ügye iránt. A könyv
magvát; a svájci kantonális tagolódásraemlékeztetve,.,u erdélyi bánságok intézményrend-
szere kiépitésének te1!Yezeto.adja.amely négy autonóm területi ipzgatási alapegys6g pilléreife
támaszkodik. Köztük az önállinnagyar-:-széke/y bámág a kalotaszegi tájt ól, Kolozsmegyén
áth~va, a székelyföldiéuBrassókömyéki területeket öIoli:fcl..Fontos itt, holY a szerzo
a székely-magyar etnikai k~t.össég dvétol a "megkettozés" csábftó paritásos súlyel6nyéért
sem tért el (ahogyan ezt pl. a nacyszerb irányzat ft kisszámú; montenegróival eleddig. te.. a
horvátok, szlovének, magyarok, macedónok stb. ellen). A további erdélyi egységeket a
két romálfbárlság Répezi: a nagyobbat a déli és a kisebbet az északi (más néven alsó-, felso-
román) tájakon. E kettosséggel a tervezet nem kedvezményt, sem pedig megosztást, hanem
tényleges létszámarányt fejez ki, sot Erdélyen túli megyerészeket (temesi, krassói stb.) is
odacsatolt. A negyedik önkormányzatot a szászok bánsága alkotja a saját többségu hajdani
universitas saxonum számottevoen megszUkitett körzeteiben.

A fenti bánságok államszervezete a következoket foglalja magába: a bán (közvetlen
választással); a bánság; tanács (kormány) és a bánság; kamara (titkos szavazással a nép vá-
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tasztja). SzövetségiösS2Jerdélyisziiuen a kÖZpontismrvrendst.er hlÍI'l11ásalltagolt alkotó-
elemeihelyezkednekel. Mégpedig: a vajdaságigyulés (diéta); a vajdaságitanács(kormány),
s végül a vajda (választott) közintézményei.A szerzo esetleg felhí1sZnálhatómodellként a
magyar-horvát 1868-85kiegyezési törvényt ajánlja. Birálói szerint a történetiség ható-
erejét, a másoktól várható elfogadhatóság tekintetében, mértéktelenül túlértékeli. De ko-
ránt sem jut'~ hangg{jJytJzni kell - SZOmszédaink sok történésze múkat átfesto ambíció já-
nak zsákutMjába; mi több, határo2:o1'tanszembeszegüla kizárólagosságtürelmetlen beol-
vasitó törekVéseivel.A vitapart~rektolhelyesl6st várhatott, amikor a .Supplex Libellus
Valachorum (1791)tételeivelértelmHegés érzelmilegazonosul. Rámutat a románság érté-
keire, és a velük léteZÖ'tartós együttélésben'a kölcsönös'megbecsülésfontosságára.

<A könyv kedvezodyomatélG\tfokozhatta volna, ha az erdélyi románok korábbi helyi
igazgatásirés2:jogositványaitis vázolja. Ugyanis ok Hunyadban és Fogarasban a közügyek
int6zése terén bizonyos önáll6sággal rendelkenek. Külön jogaik voltak a 18. században
határlSrvidékitájakon (naszódi ezred) is a szabad románokon kívül. (Vö.: Csizmadia A.
- in Acta Jur. Aead. Sci. Hung. 1969.) Jelentos m6g az 1849. júliusi magYár-roman
béketervel1.et,amely az erdélyi románságot különálló nernzetiségnek (nne nationali~ Apart)
fogadta el. Szövege beépül a parlament szegedi határozatába; az elso európai démokratilrus
nemzetiségitörvényként tartják számon. Utat nyitott továbbá a román ortodoXia függet-
1enségéheza sze~ 'Pravosz1ávegyházi92Jerve2lettol. '

, ' R~vid áttekintésüt1knem elemezhetia kaotonszervezetés a Trangylvaniakötet tágabb
kisugárzása és fugadta~ jelens6geit. IdOS7.ertiviszont és érdeklodést kék: hatásukat a
közelebbi térarJgiinfcvonmtttban felvillantani. Napjainkban a déli hat áraink túlfelén a svájci
minta köv~ f6teg a bosmiai esa hercegovinai hátom (borvát, szerb, muzulmán) etnilrum
közjogi egyUttrnaradúaZáltlgaként' mérlegelik. JogtUdósaik mondják; hogy BajCsy-Zsilinszky
Ttansylvania könyVe sem á'satag relikvia, hanem figyelemre érdemestörténetIrás. A vissza-
fordított Erdély múltja és jÖVojepedig az ottani érdeklodést még inkább f'ölerositheti. Gon-
dolatai bizony~ra tolmátsolásra tal.Uii4k, a délvidéki magyar szakemberek közvetítésével,
S7Jélesebbmás nyelvü olVaSói körökben is; Korábban M. HacWjahié S2:emelgetteki f)kleve-
lekbol, hogya bosnyákota magyar után, de a bolgár és s2Jerbelott szedték ntalkmiói jogcím
sorrendbe. A belgrádi egyetemen, majd a szarajevóin Mustafa lmamovi6 'a muzulmán
autonómiaig6nyt az osztrák-Magyar-horvát közjogi eredokbolis indokolta (pl. Preg-
led 1971. 12.). A román ún. három fejedelemség verzió helyett ErdétyrolrinostI.M. Tofik
azeri történész a magyar szakirodalom bizonyítékait hitelesíti. Ugyano az erdélyi alkotmány
kapcsán már el6bb Kossuth Duna-konföderációs torvét méltatta (ld": Dtr österreichisch-
ungarische Ausgleioh 1867 tanulmánygy(ijtemény, p.gzsony 1971). Az itteni nemzetiségi
viszonyok kömUtö megértését e mu alapjában t6nyszeru okfejtése ktilföld1i:iDis elosegiti.

" A veretes' szöveg már-1n6rMóricz Zsigmond Tüftdérkertje emolbdett 'regényességét
icUzi.De ami ut6bbinak mMajánál fogva kedvez, amott sebezheto felUletetnyit. E józan
belátásalapján, az'ún. "maIYarkodás" lapos vádjait, a határon túli honfitársainkis a rosszal-
lás szigorával jo;ga,lutasítják el. Abelényesi görögkeleti náSznép - írja Bajcsy-Zsilinszky
Endre tis:ateloje - romAnltodás~lkU1lenAetinemmti lobogóját, ha ezt a nagyváradi'vagy
8~4ikatOlikusokés -reformátUsok sajátjukkal szintén megtebetit~ . .
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