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KÖNTÖS-SZABÓ ZOLTÁN

K. tiszteletes diáriuma
FEJEZET A TRIANON GYERMEKEI c. (csALÁDI) KRÓNIKA

II. KÖTETÉBOL

1923. év március 3. napján írja naplójába:"Mártogatós tollam vétlen abban, hogy
perceg6sen formált betuk és kuszán rendetlenked6 sorok rontják az oldal külalakját,
mire oly sokat adok (teológus korom óta). Istenem, hányszor tréfálkoztam Salamon-
nal: atyámfia, mind mellé csorog a császárkörte liktárium, vegyen erot keze nyárfáso-
dásán. Nü, hásze hogyne remegne a kezem, mid6n látva tapasztalom, hogy Bcitianu
liberális kormánya nem tud, vagy talán nem is akar véget vetni az antiszemita diákok
vadultságának. Mire én (kislányunk behemót keresztapjától eltanult felületességgel):
áh, luliu Maniu majd szétcsap közöttük, ha kormányra kerül, a parasztpártiak köze-
lebb állnak a néptömegekhez, s a földmívesnek, iparosnak nincs érkezése a zsid6ellenes
buzgalmakra [.u] S lám, lám, az én kezem is mer6 rezg,és,bárha nem a félelem, hanem-
ha a felháborodás okán. A kolozsvári napilap (Keleti Ujság)mai száma a Timest idézte,
még az örökké fegyelmezett Pálfi presbiter is kitérült higgadt sodrából: arcátlan képmu-
tatás, így 6kelme surun teremburázva, s még ok nevezik magukat a legtekintélyesebb
európai napilapnak!" [u.] A szentseri lelkész hosszan kommentálja naplójában a Times
..ájtatosmanós szemforgatását".Az angol lap "keresettenkeseru irállyal" számol be a gé-
nuai kisebbségikonferenciáról, "mely mindent megtett, az idegen fennhatóság alá került
etnikumok reményeinek szertefoszlatására, hagyján. Am nem átallja hozzáfuzni dema-
góg rosszallását, miszerint az átgondolatlan trianoni szerz6dés, befejezett tény, sorry, és
bizony, bizony az utódállamok a vae victis alapján kezelik a minoritásokat. A lap sür-
geti Európa odafigyelését (nahiszen), kérik, mi több, követelik az európai demokrácia
erélyes és hathatós közbeavatkozását" [u.]

JI.

Ebben az esztendoben a tavasz vonakodik tiszteletét tenni Aranyosszéken, kény-
telenek voltunk befdtni hivatali irodám cserépkályhájába: elkel a meleg. Némi rekcum-
ban részesített n6m: ne a tüze16veltakarékoskodjon, többe fog kerülni a patika, üdvös
volna, ha nem percegtetné éjfélig a tollat, mi értelme annyi id6t pazarolni diáriumára,
ha egyszer titkos, jaj, ne produkáljon oly megbántott képet, szép ember, ma elvárom
eleven jelenlétét amadárszemes jávorágyban, na nézzünk oda, elpirul meglett férfi
létére?!

Március 15-e, péntek. Megemlékezés istentisztelet keretében, miként múlt esz-
tend6ben, idén sem emelt tiltást a vármegye prefektusa, feltéve: falak között történik,
s román állampolgárhoz méltó visszafogottsággal.

30 ifjút tartóztattak le Kolozsváron, hozta a hírt Káli, így biza, János, meresztette
fogkefeszemöldökét harangozónkra. Mire Holló: s eztet mért nekem mondja, toppan-
tott szlavóniai tölgyb61. faragott pótlábával, válaszoljon, postamester úr! Barnabás
atyámfia nem ijedt meg Jankó teljes mellszélességétól,azt válaszolta: kommunista han-
gulatkeltés okán fogták le 6ket, hát kinek mondjam, ha nem a 3x8 órás követelés ro-
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konszenvewjének. Egyházfmk veranda iránt irányította cibikkel6 járását, az ajt6-
keretb61 visszaszólt: és a botránkoztató, zsidókat hajkurászó diákokat miért nem tud-
ják bevágni áristomba, a hétszentségit, tisztesség ne essék.

Turi ezt, tiszteletes úr, adta az elképed6t Káli, mióta van létalapja a szentségeIés-
nek ezen a parókián? Ha rajtam múlna, példálózott, azonnal visszaWvnám, egyrészt

dr " " ~1r' de , "1 al,. '1 ' ,Iren e utasltanam, masreszt m"j;Aer mem to e: ugyanv ost DUa ve emenye arro ,
hogy baloldali cimborái Budapesten botrányba fullasztották a március lS-ét? Kis pap-
ném csöndesen kérdezte a Pfaf{varrógép fedezékéból: s aztán maga honnan veszi, hogy
baloldaliak voltak? Hát ez az, adta meg magát Káli úgy n6m szigorának, mint szemé-
lyes bizonytalanságának.

*

Biza: nincs érkezése a tavasznak, nemcsak az aranyosszéki medencét kerüli el, ha-
nem egész Erdélyt. Tegnap éjfélig hajoltam diáriumom fölé, keveset aludtam, kusza ál-
mokból riadtam, verejtékezve. S bárha tör6dötten kászálódtam ki a madárszemes háló-
á.gyból, testmozgató sétát szabtam ki magamra, mire kiértem a bágyoni határba, az
Erchegység és a Gyalui-havasok hósipkás csúcsain pirkadt az új nap. Visszajövet az in-
dóház felé kerültem, Csernáczki a ropogós békasóval tedtett kicsi térségen várta Torda
irányából a vicinálist. Kurta beszélgetésünk még kurtább foglalata: újabb 6 hónapot
kaptak a vasutasok a román nyelv sufident, elégségeselsajátítására, miközben azok is
útilaput kaptak, kik kitun6n hadarják az állam nyelvét. Els6rendu szempont a román
nyelvtudás, duma, csapott állomásfónökünk a helyiérdeku kisvonat mögött terül6 kó-
szénfüstbe, közben többségi felebarátainkat is el-~Italáljavajegy kósza seggbe rugás, bo-
csánat, kapott észbe Cs. Csak nyugodtan, atyámfia, mondottam, nem a cinteremben
vagyunk, s nem papi min6ségemben tartózkodom a peronon [u.]

*

Bizony: szerfölött helyénvaló volt kis papném flrtatása, mid6n kiszólt a varrógép
mögül. Ellentmondó Week kóvályognak a lapokban, úgy románban, mint -magyarban,
nem lehet pontosan tudni, kik, miért s hol botrányoztak Budapesten. A román lapok
szerint: ébredók rendeztek harababura.t, rumlit, a magyar újságok baloldali ifjakat sej-
tenek a botránkoztatás mögött, Istenem, ezek az örökké manipulált hiTek!

"Forrpontra"jut az alkotmányvita; a szenátusbanlorga veti Briitianu szemére, hogy
jóllehet nem egypártkormány, hanem csak a király írta alá az Alba-Iulia-i határozatokat,
mégis illene betartaniazokat. Nem méltó veszni hagynia ~zerfOlöttmagasztos"gyulafehér-
vári gondolatokat. Az ellenzéki politikusok elutasítják a tervezett alkotmány szellemét,
"mely nem tükrözi az új ido7eke1párhuzamos gondolkodást". 1918decemberétól- hangoz-
tatja az ellenzék - Románia nemzetiségi állam lett, ebbo'7következik, hogy a minoritások-
nak határozott, alkotmányszeTUjogokat kell juttatni. " Vaida-Voevod módfelett kemé-
nyen szólott: a liberálisok úgy bánnak az emberekkel, ahogy civilizált helyeken a bar-
mokkal sem bánnak. Lett erre haddelhadd: a parlament elnöke degeneráltnak nevezte
az ellenzéket, idegen befolyás alá került alakoknak, akik a budapesti kormány véle-
ményét szajkózzák. Az ellenzék replikája sem vala lágyabb: urnatolvajok gyülekezete
(mármint a kormánypárt)."

Jön! Vine! Jön! Vine! Jönlll Sajnos, nem a megváltás, csak Bonkáló Dávid jön,
plakátok vidtanak a_Piactér épületein, a Templom térre ném porták kedtésein: Szen-
vedély! Sorscsapás!Orület! Iubirea innebunitor (Szerelmi téboly).
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Forrpontra jutott, Írtam nemrég az alkotmányvitáról, most már alighanem: zu-
bog. Hajszálon múlt a hajbakapás a parlamentben, olvastuk az Ellenzékben, kormány-
párti kórus, banditák, takarodjatok Budapestre! Vaida: amit Bratianu tesz, arra még
Tisza és Andrássy sem vetemedett! Zúdulnak a rágalmak a kisebbségi képvisel6kre is:
államot akarnak az államban, nem érik be egyenl6 jogú állampolgársággal, plusz jo-
gokra fáj a foguk, fittyet hánynak a román állam védelmére, nemzetközi védelmet kö-
vetelnek!

Végre! fivérem leveléb61megtudhattuk: a március 15-i rendzavarást a Pozsonyból
áttelepedett magyar egyetem hallgatói vitték végbe, kinek botránkoztatás, kinek "hara-
babud" , nekem például keserves kiállás, hiszen a repatriált ifjak otthonmaradt testvé-
reikért tüntettek, még azt se? Ejnye, tiszteletes úr, talántán inkább az isteni igazság-
tételre kéne hagyatkozni, a mindenkori jámbortt'ír6 magatartásra [...]

ot-

Tordán, L6rinczi esperes hívására (húsvét el6tti közgy(ílés, mindvalahány ara-
nyosszéki unit. lelkész részvételével), du.: beadtam a könyvköt6mesterhez Emerson
Muvészetét. Lipót atyámfia ugyanazt a témát feszegette, mint szentseri hitsorsosa: szin-
te hihetetlen, hogy Romániában hosszú hónapok óta háborítanak és félemIítenek az
egyetemi botrányok, s a diákok fütyülnek úgy Bratianura, mint Anghelescura, mi
több, felkent királyukra is [u.]

ot-

Kezdek beletanuIni a képmutatásba(?), a mai társaslét folyamán se bt'ít, se bát nem
mondtam behemót kurátorunk kifakadására: a magyar emigránsok ugyancsak kiviselik
magukat, hagyján, de amit egynémely székesMvárosibulvárlapok mt'ívelnek, valósággal
lovat adnak a román zsurnalisztáknak alá, kik nagy gyakorlattal habozzák fel az infor-
mációkat, kutyafüle! Ferenc csak mondta a magáét egyre ablakrezegtet6bb baritonnal:
az emigráció hangadói nagy és st'ír(íport vertek fel Bécsben és Moszkvában az egyetemi
kveszturában történtek miatt, ugyanakkor! Ugyanakkor egy árva szavuk nincs a Nagy-
Romániában zajló s módszeres (éstettleges!) antiszemitizmusról, a teremtésit! Krókusz-
kék öltönye belzsebéb61román újságokat vett elé, a damasztabroszra csapta 6ket: meg-
áll az ész, és hanyatt veti magát, nézzétek a kolumnás cikkeket, s a rém-címeket, s Mleg
a mesterien színlelt rettegésük világ elé tárását: meddig tt'íri Európa, hogy Budapesten
ártatlan embereket rémisszenek a trezitorik, ébred6k [u.]

ot-

A muszka trapperek vontatta "Kinematograf Staggione" nagy ováció közepette
fékezett le a Piac téren, a vásottabb kölykök felkúsztak a rügyez6 platánfákra. Két ve-
tÍtést produkált a zseniális ripacs (öltözéke leírására nem pazarolom anilintentámat:
fest6 ecsetjére való). Sokan jöttek ki Szentserre a tordai Silica-negyedb61,Szindr61, Ke-
resztesr61, jól felcsigázták az érdekl6dést a falragaszok.

Ez kell a népnek, zsörtö16dött Ferenc, tör6dnek is, hogy micsoda alkotmányt
fognak ránkl6csölni.

Miért, vetette oda a harangozó, a tekintetes úr szerint, mit kéne csináljanak?
ot-
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Zubog a parlamenti vita. a víz kilöttyen a parázsra: átvitt értelemben. Román-
román vita, köztiszteletben álló történészek» írók, jogászok utasítják el az alkotmányt
[Iorga, Agarbiceanu, Maniu]. A Magyar Párt részércSISándor József fogalmazott a leg-
horzsolósabban: a tervezet nem az általános béke és kézfogás jegyében, hanem szurony
és véres kard árnyékában vajúdik.

A transszylván románok tiltakozó tömeggylílést ígérnek Gyulafehérvárra: nem
kérnek az Ókirályságból er6ltetett alkotmányból, az erdélyi fejedelmek székvárosában
ország-világ tudtára adják, miként vélekednek a regátiakról. Az ókirályságiak sem fo-
galmaznak kíméletesen, torz véleményük kifejtésére nem fáradnak Gyulafehérvárig: az
erdélyi román szeparatisták, a magyar irredenta politika szállásmesterei, nemcsak a
regionalizmust szolgálják, hanem Budapestet is, lévén ügynökök.

...

A M. P. kolozsvári nagygyúlésén 12 pontban foglalják össze a kisebbségi sérelmeket;
az egybegyultek helyesl~ hogy a magyar képviselok nem vonultak ki az alkotmányvitáról,
de figyelmeztettek a kisemmizés, a mellozés, a ,Jogokból való kitagadásW következményeire.
A képviselok kamarájában mindössze három magyar rendelkezik mandátummal. "Ber-
nády György betegsége miánt nem vehet részt a vitában, így behemót jogtudorunk, ez
a numerusbeli csekélység ország-világ eMtt kiáltó bizonyíték: az alkotmányozás ilyetén
munkája nem jogsértés, hanem: jogrombolás.. A szentseri parókián találgatják, milyen
állásfoglalásra szánja el magát a szász és sváb polgárság. Képviseletük eros, a kisebbségi takti-
kában wszakavatottabbak, mint a magyarok w,a fóhatalomváltozás után számos tanújelét
adták beilleszkedési szándékaiknak. Határok választják el oket anyaországuktól, s ha mégis
az alkotmány tervezet ellen voksolnak. kínos helyzetbe hozzák a többségi nemzetet a világ
közvéleménye elott. .Káli postamester példálózott a világ közvéleményével, kis papném
nem volt jelen, így aztán Demeter szokott indolenciáját magára öltve jelölte meg azt
a helyet, ahova fel61e elmehet a világ közvéleménye [...]"

...

Véglegesbezárással fenyegeti Constantia Anghelescu a kolozsvári Marianum tan-
intézetét, 6kelme indoka egy szöveges számtanpélda, mely így kezd6dik: ha egy ma-
gyar katona lépése 75 centiméter... Nyilvánvaló: az Iskolák Ura a Marianum létére tör,
minekutána megszüntette falai között a magyar tanító képzést [...]

...

Örökké Krisztus sebeire hagyatkozó pénztárosunk hozta a hírt: Németországban
kommunista világkongresszust tartottak. Bogdán dr. kifakadt: Rezs6, szépen kérem,
nekem ne jöjjön megint a 3x8 órával, mert mondok egyet. Eddig vagyok minden
izmussal, emelte tenyerét feje fölé.

Rápolti nem hagyta megfélemliteni magát, hagyján. Rám irányította mulatságo-
san bandzsa tekinetét, mondván: a tiszteletes úr igen jól tudja, hogy ez a világmozga-
lom alapja Krisztus sebeire... akarom mondani» Krisztus elveire épül.

Jankó kímélt meg a hozzászólástól (színvallástól?), kisajádtva kommunizmusról
vall 1: IE' akk' adV, 1, dálk '

dég
.

k akárha .,
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"
ott Iellogasomat, ent an e e csu ozo ven elDlne, saJatm ata-

sát: Krisztusgondolataitcsakisönzeden,mer6 magasrenddlényekkellehetnemegval6-
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sÍtani, földi haland6kkal? Hatásos szünetet tartott, majd: mer6 talánya jöv6, nézett
dacos elszántsággal a hüledero kebeltársaságra, és ekként fejezte be szinesztéziázva:
hallám, mire viszik Szovjet-Oroszországban [...]

Hajnali gyaloglás Szentmihályig, visszatér6ben pihentem meg egy gombaförma
kerékvet6n, és - rágyújtottam egy Adah Kalehra. B{íntudatos gondolatok gyötörtek:
amennyit nyerek az egészséges testmozgással, annyit veszítek lebírhatatlan nikotin-
éhségem okán. A vaspálya mentén kerültem meg községünket, a Kalahári malom mö-
gül bukkantam ki a Piac térre, a borbélym{íhely fölé még nem volt kiakasztva a réz-
tányér. Salamonhoz éppen bemasÍrozott Fene~an és két alantosa, hála a Teremt6nek:
legalább nem tetéztem b{íntudatomat az 6aranyszÍn{í plébánossal. Inkább a Postára
néztem be, s hiába szabadkoztam: Marika asszony megreggeliztetett. Egyúttal magam-
hoz vettem a napi sajt6t: Münchenbe készülnek a nemzetiszocialisták rohamcsapatai,
Adolf Hitler fenyeget6zik, hogy leszámol a nemzetközi zsid6 terrorral. Tegnap mégis
rájárt a rúd a kolozsvári studentekre, noha az ellenzéki újságok el6re jelezték, hogy tö-
megtámadásra készülnek az egyetemisták, a rendfenntart6k megkésve érkeztek a hely-
színre, addigra végbement a kávéházak letarolása. A pályaudvar felé vonul6 tömeget
közrefogta a katonaság, vagy hét zúz6-tör6 championt j61 megdumáztak, s kéttucat-
nyit áristomba raktak, haladás ez is.

Pöttöm gy6gyászunk le se ült j6formán, máris beteghez sz6lította kötelessége.
Annyit mindenesetre el tudott mondani, hogy Bagdad víz alatt van. Nem mondom,
sajnálatos esemény, miként az is, hogy nálunk egy egész nemzetet készülnek víz alá
nyomni, s akkor Bagdad!

Ferenc sem fogalmazott vigaszosabban: emlékezzetek, amit mondok, elvérzünk,
anélkül, hogy megl6ttek volna. Hosszadalmas és körülményes jogi el6adásának kurta
foglalata: nem érünk semmit a gyülekezési szabadságés a szervezkedés jogával, ezen al-
kotmányos engedmények (egy nagy nullát rajzolt hurkás mutat6ujjával). Tudomásul
kell venni, hogy nem lesz elösmerve kisebbségi val6ságunk, fellebbezésnek azonban
mindig van helye (a mennyezetre bökött). A tervezet szerint ebben az országban min-
denki román, faji, nyelvi és vallási különbség nélkül egyenl6 a törvény el6tt, lásd 8-ik
szakasz. Igen ám, de hová esik a hangsúly, bizony erre a definÍci6ra: román. Mindenkit
besoroltak egy rafináltan kiötölt kateg6riába, kigyomláltak bennünket a kisebbségek
közösségéb61 és beplántáltak a majoritás ke1l6s közepébe, mit mond, villantotta orr-
csÍptet6jét a kántortanÍt6ra.

Soltész valami olyasmit motyogott, hogy a tekintetes f6jegyz6 úr kifelejtette a
tanszabadságot. Erre a behem6t azt mondta: vegye úgy, hogy kapott egy szekundát,
ugyanis, mit mond ki az 5-ik szakasz? Kinyilvánítja a tan- és lelkiösmereti szabadságot,
de milyen balj6s paragrafusokkal kömyülbástyázva! Végezetül megkérte Soltészt: ne
tekintetesurazza, sz6lítsa per Francinak, ha már alkotmány jogilag amúgy is ellett ro-
mánosÍtva (Francisc Dumitru), de azt is mondhatja, hogy Pali, mert az, mert rest volt
felszállni Konstancán egy Amerikába tart6 6ceánjár6ra.

Kis papném gyöngyöz6 kacagássalhonorálta Ferenc idétlenkedését: léhuljon csak
f6kurátor úr, ne tör6djön a fanyari ábrázatokkal, léhuljon, minthogy fejét verje a fal-
ba, egy életünk van, juj, mekkora közhely, ma öste kikapok az uramt61.

Március 26. nap- és eseményfoglalatából: "Megjött a vörösbegy és a füzike, a Berek-
ben virágzik a kecskef{íz, kis papném virágkertjében porhany6sra omlott a föld. Re-
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méljük: nem csak beköszöntött, itt is marad a tavasz, megújulással kecsegtet, kár, hogy
a liszthiány Js vele érkezett. Jankó idétlen écával állott elé: adjunk túl búzánkon - nagy
haszonnal. Es mib61 sütünk kenyeret? Hásze addigra meggyün az import búza. Máso-
dik kérdésem, nyomatékosítva: melyik búzára gondol, a parókia hambárában tároló-
dóra, vagy amelyik a Forrás utca 11. szám alatt aludta át a telet? Hászen mind a kett6-
re, válaszolta, s ha nem teszi hozzá allkeresztapát", talán nem is veszem észre, hogy
tegnap a pohár fenekére nézett.

Deák életét olvasom: "A törvénysértés, a törvények teljesítésének elmulasztása,
a törvényes szabadság önkényes korlátozása rendre nem vezethet - írja körlevelében
(1846) a Haza Bölcse -: s6t inkább a rendnek fönntartását veszélyezteti. Törvényt sér-
teni annak, ki anyagi er6vel bír, nem nehéz: de szellemi er6nek hiányára mutat min-
denkor."

Postára adtam testvérbátyámnak írt válaszlevelemet, Marika asszony hiába er6lte-
tett: nem fogadtam el semmiféle kínálgatást, szégyelltem megmondani, hogy rá se tu-
dok nézni a körözöttre. Betérés Salamonhoz, kóválygó gyomrom helyrehozása végett,
Teremt6m, hány esztendeje potyázom Alex atyámfia óaranyszím1 liktáriumából?
Bukarestben véres verekedéssé fajultak a diáktüntetések, tudósított a korcsmáros, jó
helyre mentem bens6m gyomornyugtatására. Rend6rjár6rök teremtettek rendet a
csend6rség hathatós támogatásával. A diákcsapatok a legforgalmasabb helyeken igazoI-
tatták a gyanútlan járókel6ket: válogatás nélkül bántalmaztak n6ket, asszonyokat [...]
Lehet, hogy Briítianu megzabolázza a hajthatatlan diákokat, így Alex, de mi lesz a Re-
gátban, ahol nacionalizálni akarják a zsidó boltokat, italméréseket, s máris bevonták a
dohányárulási engedélyt. Adtam a meggy6z6döttet, Ferenc modorában: áh, mondtam
már, Maniu pártja majd rendet vág ebben a dzsungelben. Félek, így Salamon, a paraszt-
párti kormányzás alatt sem lesz nyugtunk, nü, tessék nézni, megint nyárfásodik a ke-
zem, s6t, tette hozzá férfias 6szinteséggel, s6t, mi több, a lábszáraim is rezgel6dnek,
tetszik érteni.

A román parlament 262 szavazattal fogadja el az alkotmányreformot, nyolcvanan
szavaznak ellene. Bratianu köszönetet mond a kamarának, utána forga emelkedik szólás.
ra:amennyiben a király szentesítiaz új alkotmányt, o kész elismerni annak törvényességét.
Az ellenzékiek értekezletet tartanak; semmisnek és érvénytelennek tekintik az alkotmányt:
bejelentik, hogy tiltakozó népgyuléstszerveznek. "Majláth püspök Bukarestben instanciá-
zott, tudtára adta Anghelescunak: megintésben részesítette a matematikatanárt, továb-
bá egy másik tanárt is, aki engedélyezte a Bocskai-sapkaviselését. A katolikusok püspö-
ke beleegyezett, hogy államilag képesített görögkatolikus tanár neveztessen ki a líceum
és a kereskedelmi iskola tanári karába, ezen elvi jelent6ségu újítás, remélhet6leg, bi-
zonyságul szolgál minden irredenta váddal szemben.

Az iskolák parancsolója, tudom Soltésztól, elfogadta a püspöki garanciákat, ígére-
tet tett: kíméletes, méltányos elintézést foganatosít, mivel a vizsgálat nem mutatott ki
szándékosságot, s a jöv6ben tüzetesebben ellen6rzi az információkat, nem ad hitelt a
gytílölköd6 rágalmaknak.

Márc. 30. Nagypéntek. Hatodik húsvéti beszédemet fogalmaztam meg Szent-
seren [..,]

..
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L Ferdinand nemzeti ünnepnek nyilvánítja az alkotmány elfogadását; meggyozodését
hangoztatja, hogy nagy körültekintéssel megalkotott konstrukció hamarosan kiterjeszti áldá-
sát az egész országra. Köszönetet mond a román és szász fopapoknak, kisebbségi szenáto-
roknak, akik voksukkal adták jelét, hogy az állam számíthat rájuk a legnehezebb pillana-
tokban is. K. tiszteletes csüggedten elmélkedik a megdicsért egyházi személyek magatartása
fölött: "Miként járulhattak hozzá olyan alkotmányhoz, amelyik különbséget tesz a fe-
lekezetek között? A görögkeleti, onodox és görög katolikus egyházak román egyhá-
zak, és a magyar születésu göri?g katolikusok, a szerb születésuek? Nemzeti besorolás
felekezetek szerint, hallatlan. Es felháborító, hogy a görögkeleti egyház felsobbséget
élvez a többi felekezet felett. Szász felebarátainkról is megvan a véleményem. Kis pap-
ném kenjében bomlik és hevesen illatozik az ibolya, mégis bodzaszagot érzek: miként
a nyitva hagyott szorosok idején. Nagy-Romániában durván félrelökték az olyannyira
honos erdélyi toleranciát, az ellenzék csak jánatta a száját: népgyulés összehivása, csu-
dát. És erre az alkotmányra mondja Ofelsége, hogy kiterjeszti áldását az egész országra,
úgy az ma élokre, mint az utódokra, s e nap áldottan kerül be az annalesekbe. Ferenc
egészen felélénkült, látván háborgásornat, s azt mondotta: Senatores bone viri, sanatus
autem mala bestia."

Jankó nem lévén józan állapotban, magam szállitottam be a harangownét (s egy-
úttal saját nélkülözheto ponékánkat) a tordai hetivásárba. Újfent lesz mit terjesszenek
a templomkerül6k: na, esmént beállt fuvarosnak, ez is egy pap [...]Ráférne némi feltöl-
tés a gidres-gödrös jegenyésútra. Ahatán hálózó mezsgyéken serkent a torzsm, kedv-
telve szemléltem hiveim s jószágaik nekifeszülését a barázdáknak: panaszosan recsegtek
az ekék.

Lepakoltam Biriborbálát, Füssy könyvesbolt ja zárva vala. HirschfeldnéI mintegy
másfél órát töltöttem, hajlott hátú atyámfia földhözragadt tájékozatlanságot színlelve
kérdezte: tiszteletes úr, Bécs hol található, Európában? Majd komolyra fordÍtva a szót:
a bécsi egyetemen is bevezették a numerus clausust, ott sincs hiány zsidóellenes botrá-
nyokban, tettlegességig elmenon. Bátyám levelére hagyatkozva tudattam Lipóttal,
hogy a pesti tüntetéseknek nem volt antiszemita jellege, mindvalahány tudósítás - ko-
holmány. A harsányan elmarasztalt diákok nem voltak se jobb-, se baloldaliak, tisztes
polgárok is csatlakoztak hozzájuk, s az elszakított területeket jelképezo szobrokhoz
vonultak, s szerfölött visszafogott gyászgyúlést tanottak. F6ként délvidéki, felvidéki és
erdélyi repatriáltak serkentették a magyar kormányzatot: tegyen valami hathatós ki-
jelentést az elanyátlanodottak érdekében. Egyébként: Pesten jánamkor fivérem és ba-
rátja társaságában megtekintettem a szobrokat, s biza nem tagadom - jött hogy sirjak.
Ajve, igy Lipót atyámfia az elszakitottságban, helyettem is ejthetett volna vajegy köny-
nyet. Meglepodtem: ugyanvalóst mibol sejti, hogy nem csak jött, magával is ragadott
az ellágyulás, igaz, lefekvés után, fivérem vendégszobájának jótékony sötétjében.

Hirschfeld borbe kötötte Emerson esszéit, vászonboritót kénem, annyi baj le-
gyen, aki többnyire hitelbe köttet, legyen belátással[...]

II-

Tegnapi hír: Anghelescu avval vádolta a Marianumot, hogy falai között irredenta
egyetem múködik, az ész hanyatt vágódása! S mikor mondja ezt az Iskolák Ura? Nem
sokkal a Majláth püspökkel folytatott szivélyes megbeszélés után. Ki vagyunk álHtva
félreénést tisztázó, barátságos kézfogásokkal nyomatékosított tárgyalásokkal, csakúgy
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(világ)hfrekkel: Kemal ragaszkodik a Marica határhoz, bukott be parókiánkra sebbel-
lobbal filigrán gyógyászunk. Érdektelen hallgatásom nem vala ínyére, személyeskedlS
(de legalább suttogóra fogott) megjegyzést tett: ha már határról van szó, minek izzasz-
tod magad hajnalonta, ha utána letelepedsz egy kerékvetlSre a szentmihályi határban,
s fújod a füstöt, akárha egy Adah Kaleh-i török, nem félsz, hogy megmondalak kedves
nejednek?

Rejtély: teremtett lelket nem láttam a határban, kivéve a merev szárnnyal keringlS
barna kányát a gyöngyházszínben pirkadó égboltozaton.

*

Múlt hó kezdetén nagyban szomorkodott sorsunk felett a Times, most újfent ve-
lünk foglalkozik, és minlScsalafintasággal!Európának címez súlyosan bíráló, s ugyan-
akkor figyelmeztetlSsorokat: aggodalmak tapasztalhatók az utódállamokban, azon ok-
ból kifolyólag, hogy Magyarországon egyre terjedelmesebb tért nyer az irredentizmus.
Behemótunk erlSltetett kacagásokat hallatott, ezúttal nem a hanyatt vágódó, hanemha
a kecskebukázó észre hagyatkozott: áh, kutyafüle, maholnap megérjük, hogy össze-
tévesztik Bukarestet Budapesttel, utóbbit vádolva a tettleges antiszemitizmussal, s a
magyar országgydlésnek tulajdonítja a szépunokáinkat is kisemmiz6 alkotmányt.
Abbahagyom napfoglalatomat, nyárfásodó kézírásommal megint elrontom diáriumom
külalakját. Zaklatottságomat nem csak az angol lap cikke okozta, pártfogásomba vet-
tem Rápoltit és Jankót filigrán gyógyászunkkal szemben: Flórián amice, és biza nem
tagadom, hogy képtelen vagyok erlStvenni nikotinéhségemen, miként azt sem rejtem
véka alá, hogy vonzódom a krisztusi elvekhez, részint azért, mert szegénységblSl
vétettem, részint azért, mert pap vagyok, hát osztán persze hogy rokonszenvem a
gyengék ~ kisemmizettek táborába sodor [...]




