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KÖNTÖS-SZABÓ ZOL TÁN

K. tiszteletes diáriurna
FEJEZET A TRIANON GYERMEKEI C. (CSALÁDI) KRÓNIKA

II. KÖTETÉBOL

Szeptember elsonap- és eseményfoglalatábana Magyar Szövetségsúlyos helyzetérol ír
marokenbórbe kötött naplójába.Pá/fi elnökpresbiter beszámolójára hagyatkozva részletezi,
milyen mondvacsinált vádakkal s rágalmakkal akadályozzák a kisebbségiképviselet mukö-
dését. "Ezenközben j6ízúen csemcseg a román sajt6, hírlelvén: éppen Budapesten
molesztálják kisebbségelnyom6 politikája okán Bratianu kormányát, amikor Magyar-
országon is felütötte fejét a numerus clausus. Megszoktuk a szemrebbenés nélküli 16dí-
tásokat, ill. túlzásokat román felebarátaink részér61, most mégis mer6 meglepetés ért
bennünket: ugyanis a román zsurnalisták (ki hitte volna?) a szegediekkel példál6znak,
értékes attribútumok sz6rdogálásával: tnaltator, marer, emofÍonat, felemel6, magasz-
tos, megindít6, et cetera. Azt azonban nem hozzák olvas6ik tudomására, hogy Sze-
gedre hurcolkodott univerzitásunk professzorai j61 odamondtak mindkét félnek, úgy
a Regátnak, mint Magyarországnak, felsz6lítván a címzetteket: olykor-olykor mélyed-
jenek el az erdélyi szellemiségben, mely bárhol, bármin6 körülmények között meg6rzi
jogérzékét, többek között."

Szeptember 2-án igehirdetésttart, utána a rákosrendezoipályaudvaron történt szeren-
cséúenségrolbeszél a gyülekezetnek. "Hi6b-hír soha nem érkezhet elég kés6n. Teher-
vonat ütközött a repatriáltak ideiglenes menedékhelyeinek: a 35 vagonb61 ál16alkalmi
hajlékok lak6it álmukban érte a földindulás. Kisasszony napja közeleg, emlékeztettem
a gyér számú templomoz6t, aggodalmunk azonban j6cskán e16re iramodik: immár az
ötödik viszontagságos tél vár boldogtalan atyánkfiaira, kik mindnyájan rászorulnak
részvétünkre. Még hamari indulatunkban se kárörvendezzünk: úgy kell nekik, mért
hagyták el bérces honunkat. Hagyatkozzunk az aranyosszéki sz6lásmondásra: min-
denkinek megvan a maga keresztje, csak nincs kitúzve. S füleljünk legbens6bb titka-
inkra: bizony mondom, hogy mindannyiunkban felbuzdult, s tán mostanra se higgadt
le teljesen ~ mehetnék vágya." Szombati napfoglalatánakzárósoraiban nborjúfrikandós
Béla" EMKE-benszárnyaltatott szivárványos képzelgéseitidézifel. nAmígminket látsz, ne
félj, biztatott fivérem egyetlen pesti barátja, lesz lakás dosztig, véget ér az elszakított
területekr61 idemenekült testvéreink kálváriája, teszünk r6la, hogy ne sörgyári pincék-
ben, marhavagonokban, barlangokban hány6djanak, kutyakötelességünk gondoskodni
véreinkr61, és fogunk is, ja!"

*

Als6-Szentseren egy kicsit eltájo16dtak az egyházi ünnepekkel, gondolom én.
Tegnape16tt Ciprian és Cornel mártírra emlékezett román lelkésztársam. Ma: Mihály
arkangyal napját ünnepelték alfaluban. Akárhogy nézem, Szt. Mihály napja 29-re esik.
Onifor és hívei gyertyásmenetben vonultak végig az olaszjegenyés úton, a Naláczi-er-
d6be zarándokoltak Mihai Voda emlékhelyéhez.

Pálfi hozta hír Kolozsvárr61: nem elég a hatalom által gyakorolt akadályoztatás,
huzakodások, áldatlan civ6dások rongálják a M[agyar] Sz[övetség] bels6 életét: puccs
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készül (vagy már lezajlott?) Jósika [Samu] báró ellen, keseríto széthúzások ezek. Annál
örömösebb a faluközösségek összefogása Aranyosszék-szerte. Ez a szövetség, szabad
mosolyogni rajta!, egyelore csak a vaddisznók elleni fellépésben nyilvánul meg. Felso-
Szentseren Czecz mezoor irányÍtja a védelmet: Vitán bandájának fúvósai képezik a ri-
asztó csapat derékhadát, Robotos Imre tárogatóval, Sárosi kisbíró dobbal járul hozzá a
cintányérokkal támogatott hangzavarhoz. Ha mostan felénk repkedne Scotus Viator,
elégedetten ámolyoghatna: mi hát, né hát, mit mind panaszkodnak, hászen veti fel oket
a jókedv, reassuring,megnyugtató! megszüntetett Tuzoltóegylet háborút, hadifogságot
túlvészelt tagjai máglyarakásokkal kerítik a földeket. Torda elfoglalása eMtt, a polgár-
orség szervezésekor éltünk át ily egyöntetu teprenkedést.

Bátorkodtam megpendíteni egyházközségünk pénztárosának: elo kéne fIzetni né-
hány Cimborára, legalább a vasárnapi oskolás nebulók számára. Fancsali ábrázata nem
lepett meg, válasza azonban (noha ~egszokhattam volna) felbosszantott: szegény az
eklézsia. Hogyhogy, Rezso lelkem? Ugy, ahogy hallani tetszett, így Rápolti, s a leg-
parányibb hajlandóság se rebbent bandtsító szemeiben.

*

nEstvéli kebeltársaság" gyúl össze a parókián; K. lelkész szívközeli, szerjOlött bizalmas
hív barátai.A rákosrendezoipályaudvaron bekövetkezett balesetettárgyalják.A tiszteletes,
házigazdához illon, alig hallatjahangját,annál eroteljesebbenkóvályog Demeter Ferencfo-
kurátor ablakrezegtetobaritonja. "Avval jöttél haza Pestrol, fordította felém cvikkerét
kislányunk behemót keresztapja, hogy beindult a lakásépítési akció, ha ezt egy kicsit
részleteznéd, számadoitatott. Nem volt mit részletezzek, én csak azt hírleltem itthon,
amit borjúfrikandós Bélától hallottam, Zubori meggyozodéssel mondotta, amit mon-
dott (bárha egy cseppet túllelkesülten). Kis papném megjegyzést tett Bélára, általánosí-, , b ' , Azo al
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ak , , "k ' , "1tot es antot. nn v.e mem e vettem pesti atyam lat, 1 nagy segtto eszsegro
tett tanúságot, midon Akos érvényesülését egyengette. Ne általánosítsunk, óvtam
Ibolyámat, bárcsak Zubori Bélákból állna egész Csonka-Magyarország, az se baj, ha
szivárványos képzeletük el-elragadja oket. Tessék tudomásul venni, hogy Magyarhon
meggyötört és kifosztott ország: szegény az államkincstára. Be se fejeztem, Jankó szán-
ta el magát szabados közszereplésre, hagyján: volt a fejében. De Bogdán! És mino veres-
káposztás ábrázattal! Mitagadás: kellemetlenül érintett Annánk filigrán keresztapjának
gondolatfuttatása. Ritka indulatosság és fegyelmezetlenség uralta a parókiát, Ibolyám
ahelyett, hogy megrekcumozta volna a társaságot, odaadón pedálozta a varrógépet, úgy
tapasztaltam: kedvére volt úgy a Ferenc, mint a Flórián magatartása, szomorú. Nem
pazarlom anilintentámat, nem koptatom mártogatós tollamat a kínos disputa fog-
lalatára. Éjfélt mutat a Pestrol hozott Junghans, a veranda gerendájában lakó kopogó-
bogár is elcsendesüIt. ft

*

Történelemlecke Soltésztól, nem szégyen, Igen, hogyne, így kántortanítónk, van
hátra néhány hét Mihály arkangyal napjáig, Onifor pópa aligha tévesztette el a dátu-
mot. Mással magyarázható a gyertyás vonulás végestelen végig az olaszjegenyés úton.
Tudniillik, így József atyámfia, 1600 szeptemberében vala a nagy csata Miriszlónál,
mely ütközetben valójában a székelyek képezték Mihai Viteazul seregét, míg a kisebb
rész Bastához állt át, Dehiszen az vesztett csata vala, csudálkoztam. Hát ez az, csudál-
kozott velem együtt oskolamesterünk, egyszer majd tessék megkérdezni az alsófalvi
lelkésztól, hogy van ez.
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A történelmi lecke kétszeres haszonnal járt, József szüneteltette ingentéí szokását:
nem huzigált körömmel András-kereszteket kis papném féltett damasztabroszára.

*

EIséí sakkmérkózés ebben a hónapban, a primnotar nyert, ráadásul még ki is
okltott: elnéztem futáraim állását, úgyszintén gyaloge16nyömet, hát osztán persze
hogy nem sikerült biztonságba helyezni királyomat. Ma megint a palakávás kútnál to-
logattuk a bábukat, ugyancsak elkalandozott figyelmem a játékról. A funerátor segédje
néísülni készül, tárogatóval búcsúztatja legényéletét. Robotos visszatárogatta teológus-
koromat: vizsgára készülök a Hunyadi téri parkban, kék cédulát dug orrom alá a vén
jegyszedéí, két krajcár, fiatalúr! A park külséí sétányán szakaszvezetéík markolásszák
a hajlandós lányokat, kik színlelt vonakodással viháncolnak, vagy már aprókat
csukladoznak a késztetéstól, miközben én próbálom memorizálni Tacitust vagy
Horatiust. A Bocskai tér északi oldalán lévo ref. teológia tárogatója vet véget elkaná-
szosodott képzeletemnek: kapom magam, irány a Kossuth Lajos utca, rohanvást az
unit. teológia konviktusára, vacsoraidéí.Nem akar rámtalálni az álom, nyakatekert pa-
rázna helyzetek elevenednek meg meréí érzéki sodrásban. Éjfélt üt a Szent Mihály-
templom harangja, vad elhatározás fogan meg bennem: felkeresem fivéremet, meghíva-
tom magam.a legközelebbi társas összejövetelre, ezúttal nem mulyáskodom, alávetem
magam a kikerics szemu vígözvegy csábításának. [...]

Kelletlenül állítottam új hadrendbe seregemet. Ha a féíjegyzéívendégeskedik ná-
lunk, ragaszkodó híveim is elkerülik a borostyánnal futtatott paplakot (szívközeli tár-
saságom némely tagja cSakúgy).A konok templomkerü16k évek óta állnak zászlós Ke-
lemen és Hajdu írnok befolyása alatt: na, papunk a regáti jöttmenttel (pityipalkóval,
senkiházival, et cetera) bábuzik, sutyorogják, agyba-féíbeagyabugyáltatja magát, gazsu-
lál a primnotarnak, magyar s unitárius létére, meddig turjük ezt?1

A második partit is elvesztettem, de nem a visszatárogatott teológuskorom okán.
Hallgattam Soltészra, Onifor helyett azonban Enea Pop primnotart fogtam vallatóra.
Megkaptam a választ: incontestabil, kétségtelen, hogy vesztett csatákat nem szokás ün-
nepelni, s nem vitás, Miriszlónál vereséget szenvedett a vajda, de megemlékezni róla
szomorú kötelesség, totdeauna, mindenkor. Miriszlónál Mihai Voda csak ütközetet
vesztett, nem háborút, Mihai Viteazul, így Pop emelkedetten, vesztett s megnyert csa-
táival a miénk, úgy fogadjuk el, ahogy ajándékba kaptuk a Dumnezeutól: erényeivel,
esendéíségeivelegyetemben.

Nem az, hogy zavart lelkendezése, hanemha az: gondolkodóba ejtett, és hirtelen
sok mindentéíl elment a kedvem, s hiába próbálom a tárogató emlékidézéí hangjának
tulajdonítani bicsaklott hangUlatomat. Megkísértett az undokság: vajha, nagyon meg-
lepéídne éíkelme, ha megmondanám, kik segítették Mihait diadalra Sellemberknél, pél-
dául. S kik hozták be Erdélybe, s emelték Erdély fejedelmi székébe Gyulafehérvá-
ron? [...]

*

Als6-Szentseren Hulbulan sekrestyés irányítja a terméíföldek védelmét: nagy szer-
vezesOnifor egyházszolgája, emlékszem éíkelme híres organizálásaira, anno 1918-1919.
Traian felebarátunk nem tudta megnyerni Vitán Elemér fúvósait, Sárosi hivatalból
pufálja a kutyabéírt. Kéroore vontam a prímást, miért bószíti az örökké kapatos
sekrestyést, kinek hiányzik a vádaskodás: megtagadjuk a segítséget als6falvi román fele-
barátainktól.
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Hátosztán mér, csudálkozott Elemér, hátosztán van zenekara alsófalunak is, hát-
osztán a tavalyel6tt eSkelgyüttek hozzánk csimpolyáikkal, amikor a varacskosdisznók
majdnem felfalták úgy a terményt, mint az embereket, csak a drága jó Isten mentett
meg bennünket.

Vitán ment, Holló jött, harangozóm gazdagon megjutalmazta magát a Szél baro-
nessek és a parókia földjén töltött dolgos hétköznapjaiért: alig állt a szlavóniai tölgybeSl
faragott pódábán. Siránkozott: azért ivutt, mert nem tud aludni, Hulbulan csimpolyá-
sai az impériumváltást juttatják eszébe, a nyekergeSdudák rémiszteSemlékeket bolygat-
nak. Sorolni kezdte, leintettem: jó az emlékezetem, nincs szükségem serkentésre,
felejtsük el a deresek és botozások évadját, ne elevenedjenek fel álmainkban se.

*

Levél fivéremteSl:nyilvános vita robbant ki a pesti és a szegedi professzorok kö-
zött, el6bbiek nehezményezik: a repatriált magyar diákok után százával jönnek az el-
uzött zsidó diákok Románia különbözeStájairól, miközben az anyaországiaknak is alig
jut hely. A szegedi professzorok kelleSeréllyel utasították el a f6városi orvoskar pana-
szát. Mindkét fél Klebelsberg Kunóhoz fordul: tegyen eSkelmeigazságot.

Visszalapoztam diáriumomban: nagy takarékos vagyok, mondhatom, túlteszek
Rezs6n is. Bezzeg Mihai vajdától nem sajnáltam a tentát, a tollhegyet, az elektromos
áramot sem. Múlt hét péntekén szerfölött kínos disputa szabadult el: indulatosság és
szabadosság grasszált a nappaliban. Holló nagyot rikkantott az ajtó melletti díványon:
Csonka-Magyarország, nem ország! A feSkurátorkedvtelve bólogatott, dicsérte a kapa-
tos egyházfit: ez a beszéd, Jankó vitéz! Több se kellett a harangozónak: egész Magyar-
ország, mennyország! Hagyján. FelciheleSdötta hevereSreSI,megragadta a boroskancsót,
töltött a poharakba (a sajátjába csordultig), kérés vagy felhatalmazás nélkül, otthonos
szabadossággal. Még ez is hagyján, de elvette a szót vereskáposztásodó doktorkánktól,
aki megjegyzéseket tett az augusztusi ünnepségekre. Bogdán védmondatomból indult
ki, miszerint: szegény az államkincstár. Kislányunk filigrán keresztapja megpróbálta
visszaragadni a szólás jogát, balga igyekezet. Holló se látott, se hallott, galagy hangon
firtatta: vajon hány korona gurult szerte-szét, hány jó koronákat emésztettek fel a gir-
landos, konfettis bálok, eszem-iszom, mereSzeneszó farsangok, tisztesség ne essék, erreSI
akarom hallani a tiszteletes úr véleményét.

Megadatott ez is: saját parókiámon, saját harangozóm számadoitatott, s láthat-
tam: képzeletbeli karéjban áll Jankó mögött az egész társaság, Ibolyámmal együtt,
szomorú. Azt válaszoltam, nagy visszafogottsággal: leheteSlegne ítélkezzünk, hogy
jövünk hozzá a székesf6várostól távoli aranyosszéki medencében, hogy mások bugyel-
lárisa fölött rendelkezzünk. Nemcsak kebeltársaságomra, magamra is haragudtam, szer-
fölött. A felzúduló vita el61- kitértem, ill. kirohantam cigarettázni az üvegezett veran-
dára. Mi a tanulság? Nem tudom. Legfeljebb annyi: valóban nehéz az emberekkel
bánni, mert nem könnyu szeretni eSket.Megérteni a legnehezebb, talán.

*

Bogdán doktort két alkalommal látta sírni: Torda e/foglalásakor és a trianoni diktá.
tum nyilvánosságra hozatalakor. Szeptember JJ.én a bámészkodó gyerekek elol tereli hiva.
tali irodájába a Ittörpincs termetu, de szívéig éro" bizalmasát. A török csapatok, bevették
Szmirnát, hajtóvadászatot indítottak a görög és örmény vezetok kézrekerítésére. Ejjel a tö.
rök lakosság behatolt a görög és örmény negyedekbe, fosztogattak, gyilkoltak; nem irgalmaz-
tak a csecsemókneksem. "Leültettem a megviselt szofára - számol be hétfoi napfoglalatá-
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ban- : úgy festett a heverón, akárha egy zokogó gnómocska. Feszengtem módfelett,
hozzászoktam: Flórián ad úgy lelki, mint egészségi tanácsokat, minden apró-csepro
panaszunkkal okelmét terheljük. Tüzetesen mustrálgattam íróasztalom rekvizitumait,
mintha eloször látnám a kék erekkel futtatott márványkalamárist, a keleti majmocská-
kat, szerettem volna fülemre tapasztani tenyeremet. Világ, emberszabású világ, hüppö-
gött örmény vétetésu atyámfia, aki eddig nem tudott betelni Kemal diadalaival, ember-
szabású világ, errol hirdettél igét pünkösdkor. Arca ráncait felpuhították a könnyek,
állát tyúkmellére horgasztotta. Földi vadon, Zoltán, botrányos. Nem vitattam, magam
is vigasztalan voltam: torkomat köszörültem, huzamosan."

*

Visszaadtam a múltkori vereséget (sáncolás, király elleni roham: matt!): a prim-
notar zavartan matatta lazacszínu nyaksálját, stángaci,magasztalta le saját magát, ügye-
fogyott. Engem se tölt el örömmel, ha vereséget kell bevezetnem a partifüzetbe, de
kedvetlenségemet nem avval vezetem le, hogy - teszem azt - a román politikai élet
visszásságaitpedzegetem. A román lapok is foglalkoznak a szegediek és a pestiek konf-
liktusával, jegyezte meg fojegyzónk. Kicsit kizökkentem az okelme számára megszo-
kott jámbor turésemból, azt mondtam: domnu Pop, a szegedi és a pesti professzorok
vitája éppen a román egyetemekrol kiutasított zsidó diákok miatt tört ki. Az önök
zsurnalistái, cum sa spun, hogy mondjam, talán úgy: manipulálnak. Szemet hunynak
a romániai zsidók ellen irányuló, szerfölött összehangolt kiszorítósdi láttán.

*

Szeptember lj-án az Eladott menyasszonyt nézik meg a kolozsvári operában:
"Kedves, egyszeru paraszti történet, Szmetana invenciózus muzsikája még Ferenc
atyámfiát is megfogta, Emike asszony boldog vala: sikerül rákapatni behemót férjeurát
a nemes muzsikára. Elóadás után vacsora a Gambrinus-ban (fokurátorunk vendége-
ként), lbolyám és Emília elmélyült véleménycseréje az idei párizsi kalapdivatról: a nok
fófedói cilinderformát utánoznak, velurbársonyból vagy brokátselyembol készülnek,
jó tudni az ilyesmit. Mulatságosabb esemény, mint a Szmirnában történt mészárlás."
A Demeter házaspár a Központi Szálló-ban, a tiszteleteséka teológián hálnak; másnap
délután szállnak ftl a Melicherféle társasbuszjáratra,s érkeznek meg Tordára. "Az inté-
zetben hallottam: ifjaink örömest mennének más egyetemre is, ábrándok. Nem bírják
anyagilag a világi univerzitásokat, sokan választják kényszeruségból a papi pályát,, "szomoru.

*

Szegeden hunyt el Apáthy István, nyugodjon békében. Fókormánybiztossága
alatt, ha kurta ideig is, a becsület uralkodott Mátyás király városában: a panamisták
meghúzták magukat, a hatalmasok visszafogták kapzsiságukat. Okelme sokat veszó-
dött a kormánnyal, nem gyozte figyelmeztetni Budapestet: Románia olyan intézkedé.
seket hoz, melyek sürgossé teszik az erdélyi gyepük komoly megerosítését. A Duna-
parton Ferenc rögzött mozdulatát gyakorolták: áh, beszéljen csak Apáthy, kitelik az
idejéból.

KántonanÍtónk felhagyott az András-keresztek huzigálásával, sót, kizökkent
életunt hallgatagságából is: hallomások, érzelmek, olvasmányélmények, ezek zavarták
meg örökké az anyaországi oktondi fóket, így József atyámfia túlhajtott indulattal,
némileg elkanyarodva az alaptémától. Csak néztünk egymásra: ebben a lagymatag em-
berben ennyi kutyavér buzog? Tarkóig nyúló homlokán életes pír terjengett, mondta
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a magáét kegyetlenül: Apáthy István hiába hivatkozott tapasztalataira, tessék már vala-
hogy észrevenni, hogy az Erdélyben élo magyarok hátrányos helyzetet szenvednek,
s valahogy pr6bálják elfelejteni odaát a hamis legendát, miszerint az erdélyiek oly élet-
reval6k, lélekjelenlétesek és furmányosak, hogy miként a macska, talpra esnek minden-
kor. [...]

Biriborbála meglepo kérdése (vendégjárás után): orto-kuzin, mit jelent, tisztele-
tes úr?

Kolozsvári napfoglalatomhoz, p6tl6lag: igaztalan voltam asszonyainkhoz, ugyan-
val6st, jobb kedvem támadt volna a Gambrinusban, ha a párizsi divat részletezése he-
lyett a szmirnai rémségeket tárgyalják? Istenem, milyen önzo tud lenni az ember,
s mennyire vágyik a képzeletbeli csigaházban val6 kucorgásra.

A román Nemzeti Párt egységesblokkba akarja tömöríteni az ellenzéket - értesül
Enea Pop fójegyzótól. - luliu Maniupártvezér számít a kisebbségektámogatására.Maniu
történelmi igazságszolgáltatásnaktekinti a gyulafehérvárihatározatokat; Vasile Gold# fo-
gadkozik: a megnyert választások után elszánt s következetes harcot indítanak az ..Alba
lulia-i hotarare"valóraváltásáért.

Pálfi Adám elnök-presbiter,az EMKE lelkesszervezojehozza a váratlan hírt: megala-
kult a MagyarNemzeti Párt. A somkóró illatú diáriumban megelevenedikDemeter Ferenc
dr. csaknemhét évtizeddel ezelott elhangzó /anyalgó baritonja ":

- csak tudnám, milyen alapon véleményezzük a magyarországiak szétbúzását, áh -
hessint lapáttenyerével a poharak fölött -, megáll az ész, és kecskebukát vet. A Magyar Szö-
vetség betiltás alatt áll, nincs összkang a Kósféle Néppártban sem, mikor jön meg az eszünk,
legalább nekünk, erdélyieknek. Eppen ideje volna tisztázni az egységes magyar érdekeket,
pártérdekek helyett, kutya/üte. Aztán! Még az új alakulat szónokai sem egységesítették elkép-
zeléseiket, egyik a fOldbirtokosságra, másik a néprétegre alapítaná a pártot, na, vajon melyik
volna célravezetobb, áh, meg kell zavarodni.

*

Annánk filigrán keresztapja az6ta is a Szmirnában történtek hatása alatt gornya-
dozik. Szemernyi deru nélkül adta elé a praxisában megesett képtelenséget: Hulbulan
avval állított be a rendelóbe, hogy kér valami szert, amitól elhullik a haja, de csak a
homlokát61 a tark6jáig. A sekrestyés "fejileg" is hasonlítani 6hajtana bálványozott
p6pájához, azért növesztett szakállt, mely formailag tecülós ugyan, de ritkasága folytán
deplorabil,siralmas.

Tegnapi nap- és eseményfoglalatomhoz: el se enyészett Ferenc fanyalg6 baritonja,
rákezdett Pálfi, aki híven szokásához, álltában markolászta a tonettszék támláját.
Presbitecünk (ut6Iag) Mzött kiegészítést oskolamesterünk minapi életes kirohanásához.
Az elhunyt államfédi nemcsak a határok körültekintobb vigyázására sarkallta Buda-
pestet, figyelmeztetett az erdélyi magyar birtokosságra leselkedó ármánykodásokra is.
Miközben a székesfóvárosban pénztelenségre hivatkoznak, Bécs és Bukarest titkos
csatornákon foly6sítja a segélyt, következésképp a szászok és a románok egyre több
földet vásárolnak fel. Apáthyt megelózón, az erdélyi képviselok számtalanszor srová
tették az országgyúlésben, urak, figyelem, az Albina Bank jelmondatát szeretnénk
ösmertetni önökkel, mely ekként hangzik magyarul: akié a föld, azé az ország! S mikor
fundálták ki e jelmondatot, igazgatta meg kék surcát Pálfi atyánkfia, biza a múlt szá-
zadban, nem sokkal elbukott szabadságharcunk után. S beérték a jelmondat kiötölésé-
vel? Biza nem érték be, már az elso intrádára felvásárolták a Mezóséget, s tekintélyes
területet Aranyosszék keleti végeiból, jóccakát mindenkinek, vár a jószág.
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Jankó szólt elnök-presbiterünk után: a fódszeretettel nem vót baj, Á~ g~da,
nem a Csont fóhadnagyok katonáin múlott, hogy elvesztettük, rakja belé Ak Abel,
tisztesség ne essék.

Napközben ritkán jutnak eszembe a zöldessárga kobol faragott figurák: negyedik
esztendeje kuporognak írókészletem levélnehezékén. Karácsonyi ajándék kis papném
jóvoltából, hangsúlyos tanács kíséretében: ezekre a majmucákra gondoljon a regáti fe-
z6r jelenlétében. Többször megesett, hogy én emlékeztettem fésületlen kijelentései
után a keleti majmocskákra. Mire életem párja (valami elképeszt6 logikával): csak nem
képzeli, hogy úriember létére feljelent egy gyönge n6t?

Ma szerfölött undokul viselkedtem, ráadásul Ferenc jelenlétében. A primnotar
újfent a magyarországi eseményeket firtatta, eléadván: mekkora vitába elegyedett
llarionnal, melynek során felhívta aljegyz6je figyelmét a román újságírók manipulá-
cióira. Inkább arról rittyentenének cikkeket, futott ki a számon, hogy a honi
kiszorítósdi immár az iparosképro intézményeket sem kíméli: a kolozsvári Vasipari
Szakiskola els6 évfolyamára sapte, 7! magyar gyereket vettek fel, mindössze. Továbbá,
mondottam, ne a pestiek és a szegediek konfliktusáról ontsák cikkeiket, nézzenek kö-
rül saját hazájukban: mi zajlik, például, Moldva székvárosában? Furkósbotok suhog-
nak, a jászvásári dékán nem numerus clausust emleget, hanem végleges kitelepítést.
Madagaszkár szigetére evakuálná a romániai zsidóságot.

Jól nézünk ki, minap: boroskancsó fülének otthonos megragadása. Tegnapelótt:
atyai apósom gyakja meg-je helyett társalgási irállyá válik egy alpáribb fordulat, na,
nem úgy van az! Tegnapi undokságomból mára is maradt: leteremtettem a harangozót.
Holló hátrakulcsolt karokkal, elszántan: tessék, páholjon el, megérdemlem, legalább
egy legényest pofont kenjen le, tiszteletes úr. Persze hogy nem tudtam meg6rizni zor-
donságom.

*

Levél hajdani etelkafalvi presbiteremtól, mellékletként egyszecúségesen szép
(kicsinyég megkésett) Kisasszony napi vers: Nagy örömmel, énekléssel / zengedeznek
az egek / Vidámságot, nyájasságot / mutatnak a földiek: / Mert ma názáreti Mária, /
mint a legszebb rózsa / Bimbaja kinyila, / Szüzességvirága, ékes lilioma: / Kisasszo-
nyunk, Mária.

*

Itthon maradt tanárok, tudósok, kutatók két esztendovel ezelott indítottak moz-
galmat a felekezeti Tudományegyetemért. Törekvéseiket állandó gáncs érte. Múlt héten
sikerült magyar tanszéket létrehozni románná tett Univerzitásunkon, végre: magyar
nyelv- és irodalom szak indul Kristóf György jeles irod. történész kormányzásával.

Ma kétszeres meglepetésben részesített Anna Eszter szélehossza keresztapja: 1.
Megdicsért! 2. Kiderült, nem itta meg magában a Pestról hozott italajándékot. Keb-
lemre, amice, jól odamángáltál Popnak, derék volt, Zoltán pap. Ezúttal nem a lupét,
hanem a tömzsi vereskereszttel címkézett flaskát húzta elé szederkék öltönye belzsebé-
ból. Ha sejtette volna: kevesen múlott, hogy oda ne kínáljam az ajándékba hozott itó-
kát román lelkésztársaimnak valahol Bánffyhunyad és Sztána táján, mikoris fülkénk-
ben nemcsak a szinonima keresgélés láza hágott magasabbra a kelleténél.

Tegnapelótt, így Góliát Feri, fél kilót hízott a májam, keményen odacsesztél (sicI,
van kitol tanuljon Jankó) utódomnak, nosza. húzzá! egy jót, a tiszteletes asszony és
Emike a virágágyásokat gyámolítják.
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Tudattam kandúrbajszos barátommal, hogy oldalbordám is gratulált, nincs ér-
telme dugva kortyolgatni: cigányútra talál futni a jóféle gyomorer6sít6. (Csakugyan
megdicsért hitvesem. Mire én: hát a majmocskák, a keletiek? Na és aztán, annyi, emel-
kedett lábujjhegyre, s fonta nyakam köré velurbársony karjait... Sittim-völgy.)

*

Szeptember20-inapfoglalatábanFüssyJózseffelfolytatott eszmecseréjérolszámolbe.
Nem osztja mindenben az Aranyosvidék laptulajdonosánakmeglátását;mégis hagyja meg-
gyozni magát, .részint szeretet és megbocsájtás okán, elvégre pap volnék, mégha csak
amolyan me~i, másrészt belátván: össze kell fognunk, s tudomásul kell vennünk végre
valahára, hogy csak nekünk sajgó s lobos seb Trianon, se földön (félek: se égen) senki
másnak. El kell fogadni a cikkíró sommázatát: bizony a ránk szakadt katasztrófához
hozzájárultak a háborút mege16z6, felel9tlenül eltékozolt évtizedek is.. A bizalmas
estvéli kebeltársaságmeguitatja a Keleti Ujság "két kolumnás vezeto cikkét"; egyöntetu
néutazonosság csak .az évtizedeket il/eton" alakul ki. A "decens eszmecserét" és
.indulatment" vitát kiváltó írást a másodszülött unoka keresi ki 1991-ben az Országos
Széchényi Könyvtár mikrofilmtárából. A vezércikk címe: A határon túlra (a szerzo nincs
feltüntetve).

Magyarország békés elhelyezkedésének és utógondolat nélküli végs6 megnyugvá-
sának a kialakulása nekünk, az utódállambeli magyar népkisebbségnek, és révünkön
némileg az utódállambeli többi népkisebbségeknek is életérdeke. Nemcsak azért, mert
az emberiség közösségében benne vagyunk mi is, és az emberi közösség minden
országra nézve kegyes indulat nak érzi a szaggató kínlódások meggyógyulását. Nem-
csak azért, mert az utódállambeli magyarságnak rokoni és történelmi együttérzése van
az 6 törzsnemzetével. Hanem legf6képpen azért életérdeke az utódállamok magyar
népkisebbségének Magyarország megnyugvása és rendes államiságának kifejl6dése,
mert mindenütt ett61 függ, hogy az utódállamok a hozzájuk szakadt magyar nép-
kisebbségek iránt bizalommal legyenek, és e bizalom folytán olyan közéleti szabad-
ságokat adjanak nemcsak a magyarnak, hanem minden más népkisebb~égnek, ami 6ket
anyagi és szellemi sorsvezetésükben tökéletesen kielégíteni tudja. Es míg az utód-
államokban ezek a kielégíto állapotok el nem következnek, addig itt is csak folytonos
bels6 remegések, a határok miatti féltékenység folytonos idegességezavar meg minden
nagyszabású államépít6 koncepciót. Szóval, a magyarországi nyughatatlanság így okoz
közép-európai lázas állapotokat, melyek hol alattomban lappanganak, hol nyütan
kitörnek.

Most is összeesküvési hírek, a kisantant megtorló szándékainak a híresztelései,
népszövetségi tárgyalások aggodalmai, aztán nemzetközi fórumok és összeköttetések
vádjai hozzák el6térbe Magyarország ügyét. Háttérben pedig ennek az el6citálásnak
a legkfnzottabb szenved6i mi vagyunk: az utódállamok magyar népkisebbsége. Mintha
egy konok, indulatos, túlfutött lelku per folyna, melynek mi vagyunk a tárgyai, és
a peres felek lelkünknél-testünknél fogva mind minket cibálnának hol erre, hol arra.
Rémülten és fájva szeretnénk ebbe a pörvitelbe belekiáltani, hogy hagyjanak már békét
nekünk, és így hagyjanak békét saját maguknak is. Van más megoldása is a pöröskö-
désnek; az, hogy az új államhatárok közt minden ország a maga megmaradt, vagy
újonnan szerzett népiségével maga rendezze el magát. Ami közösség van a mindenütt
való magyar kérdésekben, annak barátságos együttértés lehet csak a megoldója.

Szeretn6k ezt a határokon átkiáltani volt államunk, Magyarország felé is, tiszta
szívbol, a magunk külön életösztönének a felsikoltásával és az egykori nemzettörzs
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iránti kegyeletünk fájdalmával. Nem jól csinálják ott se a dolgot, mikor színleges
szépmondásokkal a trianoni békére esküsznek, viszont az országcsorbulásért egymás
ellen vádakat szítanak, s a nemzetközi béke magyar híveit hazaárulás gyanújával és ter-
rorista nekilendülésekkel számuzetésben tartják. A számuzöttek az üldözött vad két-
ségbeesésével acsarkodnak vissza, a magyar állapotok megbélyegzésének a vádjaival
válaszolnak, országot-világot a maguk szenvedo ügyének a pártolására igyekeznek föl-
hívni, s így lesz nyílt seb és világlázassági gócpont a magyar föld Európa ~özepén.
Olyan nyílt seb, amit körös-körül mindenki elkötni, kivágni, kiégetni akar. Es a ma-
gyar föld kormányzói erre további nekibúsulásokkal szorítanak meg minden szabadsá-
got, félnek a saját bíráló hangjuktól is, folyton a haza veszélyének a lázában vízióznak,
mindenki gyanús, aki nincs az ingatag hatalmi polcokon, vagy aki oda több népi
oszinteséget, több összeszedo akaratot és minden szomszéd felé való barátságos tájéko-
zódást akar. Így megy ez a végtelenségig, míg immár Prágában a megmaradt magyar
föld felosztásáról is térképeket gyárthatnak és propagandákat indíthatnak.

És akkor is mind csak mi, a szétosztott magyar kisebbségek sodródunk bennebb
a gyanúval és nehezteléssei körülvett állapotokba. Nekünk a kisantantot kiegyenlíto,
okos, rendes, mintaszabadságú Magyarország kialakulása mostani határai között is
biztosítani tudná, hogy új államainkban barátságos és nyugodt legyen az elhelyezkedé-
sünk. Ehelyett minden ilyen reménységünket visszalöki az, hogy Magyarország magá-
val vívódik és számtízött fiainak a tanúságát is maga ellen idézi. Ennek a vádló, diszk-
reditáló tanúságnak, ennek az önmarcangolásnak az új államhatárok boldog békéje ér-
dekében immár meg kellene szunnie. Az új államhatárok közötti Magyarország boldog
békéjéhez sem kell több föld, csak a számtízöttek saruinak a pora.

Szólnunk kell az emigrációról is. Jeles írók, tudósok, politikusok vannak köztük,
az o nevük áll elotérben, orájuk gondolunk, mikor számuzött helyzetüket szomorú-
sággallátjuk. Látjuk, hogy kétségbeesésükben az utódállamok kisebbségi politikájának
is irányokat akarnak adni, amely akaratban megv:l!1minden becsületesség,de mégis hi-
ányzik belole a törzsmagyarság együtthangzása. Igy csak külso hang, a mai magyar
kormányzati rendszer által üldözöttek hangja minden jóakaratuk, amely iránt sehol se
lehet meg a kello bizalom, mert mindenütt csak azt vethetik ellen, hogy ez a politiká-
juk is csak a mai magyar rendszer elleni elkeseredésnek az iránya, és nincs megalapozva
s magyar közös akarattal. Minden jó szavuk is diszkreditálóan hangzik el mindenfelé,
nincs aki megfogadja,viszont a törzsmagyarság szinte "csakazértis" dacával helyezkedik
szembe az emigráció minden elképzelésével, mely az utódállamok felé való tájékozó-
dást ajánlja. Ez aztán fölveri az emigrációban is a további elkeseredést és megy tovább
azzal a harcmodorral, mely Magyarország állapotai iránt a világ bizalmatlanságát még
jobban fölajzani akarja. Es ennek a sok-sok keseruségnek végeredményben mind mi
isszuk meg a levét, azok a magyar kisebbségek, melyek új államaikban a magyar föld
felé irányuló békés állapotok kialakítására volnának hivatva.

Szeretnénk a határokon átkiáltani, hogy sztínjenek meg ezek a keseru testvérhar-
cok. Szunjék meg a magyar földön az a bizalmatlanság és ellenségeskedés,mely a haza-
árulási vádak fogcsattogásával üldözi azokat, kiknek a háború leszerelésében szerepük
volt. Világparancsnak, történelmi kényszernek tettek eleget ezzel. Sorsuk nem szám-
uzetés kell legyen, mert ok is csak sokat szenvedett és sokat fájlaló magyarok. Esetleg
sokat tévedtek is - de ki tudja megmondani, hogy ki tévedett a legnagyobbat? Azok-e,
akik a háborús politikát csinálták, vagy azok, akik ez ellen cselekedtek?Most hiábavaló
ezen vitatkozni, mert ezzel Magyarország magán semmit sem segít. Neki az adott
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helyzetekben kell megtalálnia magát, s avégett minden fiának az értelmi és anyagi ere-
jére szüksége van. Az emigránsok erejére is, azokat is haza kell vinnie, hogy otthon
tudjanak segíteni az egyoldalúvá ijedett állapotokon. Teljes magyar közösségnek, a ki-
üldözött véleményszabadság minden 6szinteségének együvé kell jönnie, hogy minden-
látással megállapfthassák az új Magyarország új élettudatát.

Ha ez meg nem történik, hanem künn az emigráció és benn a kurzus szórják Ma-
gyarország vonagló testén a gydlöletátkokat, senki se hisz ennek az igazságában és
senki meggy6z6déssel nem követheti ezt a gyulölködést, Legfeljebb minden utódálIam
és minden jóakaratú semleges közvélemény is ezt a gyUlöletfészket elszigetelni akarja,
kicsapó lángjait gyanakodva és védekezve nézi. A gyanakodás és védekezés pedig a ma-
gyar nfpkisebbségek ügyét temeti el a legsötétebben és föltámaszthatatlanul.

Atkiáltunk a határokon, béküljenek ki, bocsássanak meg saját maguknak, derül-
jön fel a lelkük a más népek felé való nézésben, hogy a más népek is felderülni tudja-
nak, és így mi is élni tudjunk a más népek között. Átkiáltjuk ezt a határokon. Élet-
ösztönünk szavával kiáltjuk! Meg kell hogy hallják, ha testvéri vér foly bennük, vagy
ha csak egy csepp közösségük is van az emberiség lelkiismeretével. Meg kell hogy
hallják!...

*

Kolozsvárra készül a f6jegyz6: eleven valóságban akarja látni bálványozott poli-
tikusát, lonel Britianut.

Gyulafehérváron lázas el6készületek folynak: közelít a nap, amikor koronát il-
lesztenek 1. Ferdinand fejére. A háromnapos ünnep 75 millió lejt fog felemészteni, tu-
dom Salamontól.

Veszedelmes rablóbandát tettek ártalmatlanná Abrudbányán. Mekeg6s hangú,
ámbátor marciális kinézetu 6rmesterünk ezt úgy adta elé, akárha élen járt volna a rajta-
ütésben (különben: soha más kifogásom ne merüljön fel Fene~nal szemben).

Puskás borbély újabban tréfás társasjátékok bemutatásával untat: miként eme-
lünk fel egy szál gyufával három szálat, Istenem, ez is elviselhet6bb, mint sajátos böl-
cselmeinek sorjáztatása~ Kis papném kérésére hagytam meg abajuszornat, megszo-
kom-e.

Szeptember 27. Szerda. Alma Materem jöv6 hónapban ünnepli három százados
fennállását: csatlakozásra és támogatásra szólítja fel hajdani diákjait. Nagyenyedi vén-
diákok szorgalmazására Pártfogó Egyesület alakul a szegény sorsú, de kiváló el6mene-
teld diákok segélyezésére. A postaküldeményool kifelejt6dött a tájékoztató lap (írtam
Jeney Elek dr.-nak, holnap adom postára).

Továbbra is Alex atyámfia, ill. Hürlimann szervezi árkon-bokron csörtet6 fivéri
levélváltásunkat. Írtam Ákosnak is, tolmácsoltam Füssy és kebeltársaságom (alig-alig
megoszlott) véleményét, szomorú. Szomorú? Egyenesen tragikus, hogy odaát. min-
denki a másik nyakába akarja varrni az országcsorbulás ódiumát [u.]

Nagyra van csapatával a korcsmáros: a Haggibbor l:O-rapáholta Kolozsvár válo-
gatottját. Hürlimann kérdése: mit szólok az aradi cionista konferenciához? Válaszom:
nagyrabecsülöm a nyelvrendelet elleni kiállásukat, szedölött diplomatikusnak tartot-
tam, hogy a konferencia elnöke három nyelven üdvözölte az egybegyulteket, viszont
sajnálatos, hogy elhanyagolta a negyediket - a magyart. Salamon jogi tanácsadója
mentséget keresett a fIgyelmetlenségre (nem gy6zött meg): a mai magyarországi osto-
baságok hálátlanná tettek egyeseket. Mire én: azokat az ostobaságokat nem méltó azo-
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nosÍtani Deák Ferenc és Eötvös József nemzetével. A jászvásári furkósbotos hajkurá-
szásokról nem tettem említést, bárha azok is ostobaságok - nyomatékosítva, de még
mennY1re.

*

Jankó szerzeménye: egy kampós dinamóméter. Dinnyét mér vele, hogy miféle
dinnyét, természetesen görögöt, ha felcsap termeszté>nek(hiába csóválja a fejét, tisztele-
tes úr, így tiszteletlenül). Nagyszeru találmány ez a szerkentyo, gyé>zködött színjózan
állapotban, az ember csak beleakasztja a dinnyébe, s leolvassa, hány kiló, kicsi helyet
foglal el, nem mint egy mérleg, ami még zörög is a szekéren. Ömlött beltHea szó: ki-
beszélte a krumplit a földbé>l.

Megoldódott Biriborbála szerfölött zavarba ejté>kérdése, az orto-kuzint illeté>en.
Takaros-faros harangozónénk és önjelölt kulcsárnénk füzetes beszélyt olvas, a f6hé>s,
lord Giankalesz, é>kelmeteljes hidegvérrel megy végig a kastély folyosóján, némileg
elszontyolódva(?). Violet baronesse az ágyban hever, a félre csúszott takaró látni sej-
teti(?) keblének liljomfehér halmait. Giankalesz lord kellemes borzongást érez, szája
szélén mély ránc keletkezik, mely nála a kéjsóvárság jele(?), orto-kuzinja fölé hajol,
s tenyerét ráilleszti(?) mind a két ütemesen emelkedé>eleven halomra. És így tovább.
Ennyi komoly s értékes könyv, amerre csak néz a parókián, s BB ilyen vicik-vacak
ponyvafüzetekkel rongálja karbonádó szemeit, legközelebb megmondom a vélemé-
nyemet.

*

Tegnapelé>tt elhárÍtottam a szokásos stampedli körtepálinkát, helytelenül csele-
kedtem: nem Salamonra nehezteltem, elvégre. Megköszöntem Hürlimann-nak, hogy
a gyalogkurir révén fivérem kezéhez juttatja levelemet, s elhagytam a söntést. A Piac
téren Vitán és társai áradtak korcsma iránt. Elemér mahagónibarna ábrázatán meg-
bántódottság honolt: hátosztán nem tetszett megdicsérni, hátosztán biztos tetszett
hallani, hogy fúvósaim segítettek elozni az alsófalvivaracskosdisznókat.

Megdicsértem, szétosztottam fél tucatnyi kézfogást, s mitagadás: némileg csilla-
pult rosszkedvem. A korcsmában egy kicsit elfacsarodott a szívem, melyet kis papném
szerint hippopotamus számára méretezett a Teremté>: megfér benne minden náció.
Nehezteltem a kolozsvári ügyvédre: hálátlanság, s ezzel el van intézve? Nem akartam
idézni Alex atyámfia múltkori (s miné>tárgyilagos!) megállapÍtásait az ajser módban
vagy éppenséggel daleszban élé>hitsorsosairól. Ne azonosítsunk minden közmagyart az
ú.n. ébred6kkel, miként ne azonosítsuk a magyarságukban önfeledten megmerül6
közzsidókat a magyarságukat nem vállalókkal.

Hír Mátyás városából: helyére került Pet6fi emléktáblája, az új tanszékvezeté>
professzor, Kristóf járt közbe egykori román tanítványánál, aki jelenleg a Kincses Vá-
ros polgármestere. >

Ma öste Annánk szélehossza keresztapja, méltatlankodva: mit kell halljak, mit
rezs6lelkemezed te Rápoltit, miért instálod, tudod, mennyire fukar, na ki vele, hány
Cimborára akarsz elé>fizetni,elvártam volna, hogy hozzám fordulj, Zoltán amice.

*

Szeptember utolsó napján a Himnusz-pörbe fogott unitárius lelkészek újabb meghurco-
lásáról ad "kurta tartalmi foglalatot". A hurcoltatás 1919-re nyúlik vissza, amikoris fel-
függesztették a hadbírósági tárgyalást. "Egyházi fé>tanácsosunk a per gyors és végleges le-
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folytatása érdekében a kormánynál interveniált, tudom Ferenct61. Hetek óta öl a nyug-
talanság, várom Hürlimann izenetét, a megkönnyebbít6 bizonyságot: baj nélkül jutott
át a Miasszonyunk útra címzett levelem. Kár vala részleteznem az augusztusi ünnepet,
mely nélkülözött minden pompázatos, pénzpocsékló küls6séget. Feltételezem, Erdély
valahány templomában tartottak megemlékezést, esetleg nem mindenütt ejthették ki
kockázat nélkül els6 királyunk nevét, a szentseri Istenházban (n6m megszámolta: hu-
szonhétszer) hangzott el. Eddig nincs baj, ezt a katonai vagy a civil cenzúra is elolvas-

hatja, hagyján. Csakhogy azt is részleteztem Ákosnak, hogy nálunk az egész pompázat
annyiból állt (akárcsak Március lS-én), hogy híveink kokárdákat tuztek a bluzgallérok
és a kabáthajtókák - mögé."




