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A használt alapkategóriák értelmezéséről: elit és tömeg
Az integráltan autonóm személyiség � a �nyugati ember�, az újkori euro-atlanti (euro-
amerikai) individuum � védett és legitim pozíciói megszerzéséért teljesítmény-ver-
senyben áll embertársaival, bár nem általában, hanem azokon a konkrét
versenypályákon (integrációkban), melyekben alkotó munkaképességét kifejti, kifeje-
zi. A versenypályák nyertesei � a rendi társadalom felszámolásával � elvileg a társa-
dalmak elitjeit, átlagos és átlag alatt teljesítői (a többség!) a társadalmak tömegeit
képviselik. Maguk a versenypályák is �versenyeznek�, azaz egyes integrációk (szak-
mák, hivatások, műfajok és teljesítmények a műveltségeszmények, a divatok, az ide-
ológiák és az értéknyilvánító mechanizmusok változásai szerint) eltérő társadalmi
presztízs-rangokat képviselnek, eltérő közérdeklődést és figyelmet váltanak ki.
Az indusztrializációval és a proletarizációval, valamint az újkori városiasodás általá-
nossá válásával kézzelfoghatóvá és jelenvalóvá válik a tömeg (többnyire, mint a váro-
si bérmunkás és családtagjai, illetve az agrárvilágból a városba menekülő, de a városi
integrációkban � a munkahelyeken � szerepet nem kapó embersokaság). Az
indusztrializáció kezdetén járó társadalmak nagyvárosai (Indiában, Afrikában, Dél-
Amerikában) ma is prezentálják ezt a nyomornegyedekben és nyomorövezetekben
élő elképesztő állapotú és kilátástalan helyzetű tömeget.
Az individuumok versenylehetőségei és a kultúra közvetítési folyamataiban történő
részvételük lehetőségének útjai itt markánsan és szélsőségesen elválnak. A tömeg-
ben (részben-egészében a személyiségekben rejlő tehetségektől, potenciális kész-
ségektől és képességektől függetlenül) a kulturális és életmódbeli leszakadás
halmozódik fel, míg az elitekben a kultúra � mint szimbolikus tőke � felhalmozódása
és bővített átörökítése figyelhető meg.1 Fokozódik mindez az elit (magas) kultúra és a
tömegkultúra szembeállításával, a tömeg kimondott-kimondatlan lenézésével és a
kultúra � mint társadalmi reprezentáció � értelmiségi értékkontrolljával. Nem véletlen
tehát a tömegtársadalmak általánosítható ellenszenve az �érthetetlen, arisztokrati-
kus, önmagáért való, haszontalan� magas-kultúra vagy a többszintű kódrendszereket
használó magas-művészetek világával szemben. A verseny és teljesítménylehetősé-
gek ilyen markáns elválása két viselkedés- és esélyparadigmát alakít ki, bár amint a
későbbiekben látjuk, ezek nem átjárhatatlanok, illetve � különösen mint viselkedés-
motívumok � nincsenek a személyiséggel szorosan összekötve.
Több nézőpont egyidejű felvételével és együttlátó elemzésével kíséreljük meg a tö-
meg és elit (viszonyai, tulajdonságai) megkülönböztetését. Az elemzés során figyel-
jünk arra a pszichológiai tényre is, hogy a nyáj melege, a tömeg együtt-mozgásának
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ritmusa, és az � együtt legyőzhetetlenek vagyunk� illúziója, mint egy örvény szívja be
az individuális kétségeket, félelmeket, szorongásokat. Ugyanakkor � kívülről nézve �
a tömeg riasztó és félelmetes, különösen, ha energiáit rombolásra vagy a rend szétzi-
lálására koncentrálja. Fokozza az ambivalenciát az individuum egészséges vágya az
arc nélküli sokaságból való kiemelkedésre, a személyes ismertségre és elismertség-
re, azaz valamilyen elit státus és szerep elnyerésére.

Vonatkozások, nézőpontok szerint a tömeg (T) és az elit (E) a következőképpen jelle-
mezhető:

Statisztikai: T: sokaság, többség, határozatlan halmaz, E: ritkaság, kisebbség, határo-
zott halmaz.
Differenciál specifikum: T: nyilvános, konvergáló akarat- vagy szándékegyezés, E:
diszkrét, versengő, divergáló akarat-eltérés.
Energia (tetterő): T: szufficites, túláradó, E: deficites, óvatos-visszafogott.
Mérlegelési, morális küszöb: T: alacsony, vagy nincs, E: magas, esetenként rendkívü-
li.
Cselekvés: T: azonnali, feltétel nélküli, E: perspektivikus, stratégiai.
Individuális felelősség: T: eliminált, vagy nincs, E: egyéni-személyes.
Gondolkodás: T: kívülről irányított, egyoldalú, sematikus, E: egyéni-személyes, sokol-
dalú, differenciált.
Oda (beletartozás): T: spontán, szituativ, véletlenszerű, sorsszerű, E: hierarchikus,
�megharcolt�, teljesítményelvű.

A fentiek révén érdekes és érdemes feleleveníteni a forradalmas 19. és a vérzivataros
20. század tömegmozgalmait és tragikus végű tömegkulturális utópiáit, illetve a totális
tömegtársadalmak katasztrofális embertelenségeinek, megháborodott erkölcstelen-
ségeinek tárházát.
Ideológiai-politikai értelemben a legújabb kor alapkérdése, hogy melyik elit tud a tö-
megek elé penderülni, melyik elit képes a tömegenergiák felhasználásával, � a totali-
tarizmusok esetében tartós gerjesztésével és optimális kihasználásával � személyi
kiválóságának és hatalmi ambícióinak teret, cselekvési lehetőséget és védettséget
biztosítani.
Mit kezdjünk a tömegekkel? Mit kezdjünk az értékek, a tradíciók, a viselkedési és
szerepnormák, a két individualitást hordozó (elit és tömeg) célképzetek, érzékenysé-
gek, kultúra és magatartásformák radikális szétválásával? � kérdezi a kor értelmisége
Marxtól Spenglerig, Bakunyintól Horkheimerig és Schillertől Lukácsig.
Persze ugyanezt kérdezik a kultúraközvetítés, a művészetek és a társadalomtudo-
mányok avatott képviselői, a média szakapparátusa (illetve teoretikusai) és az aktuá-
lis politikai elitek � akár ma is. A probléma gyökere a lista első sorára � a statisztikai
nézőpontra � vezethető vissza. A tömeget nem lehet �elitesíteni�, mert az integrációk-
ban számontartható személyes teljesítmények mennyisége korlátozott. (Lásd a PhD-
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fokozat beépítését a tudományos elit képzésébe, az egyetemi, főiskolai végzettségek
tömegessé válásával szinte egy időben. A /tudományos/ kiválóság rögeszmés elitiz-
musát jól érzékelteti a Magyar Akkreditációs Bizottság elnökének magabiztos önér-
tékelése a MAB doktoriskolákat minősítő tevékenységéről.)2 A meggyőződéses
kiválóság tudata persze nemcsak a pozícióhoz jutott tudós, hanem általában a pozíci-
óba jutottak sajátja.
Ugyanakkor az elit mindenképpen elszakad, elválik a tömegektől, ha hajnaltól késő
estig állandóan a tömegre hivatkozik is, ha cselekedeteit és magatartását a tömegek
érdekeire vezeti is vissza. (Vö. a nomenklatúrák utálatos kivételezettségével és hazu-
dozásaival vagy jelentés nélküli beszédtechnikáival.) A statisztikai ritkaság állapotá-
ban a cselekvésnek, a kommunikációnak, a kifejező viselkedésnek óriási tétje van,
hiszen a vetélytársak és a közfigyelem folyamatosan kontroll alatt tartja ezeket. Pará-
nyi hiba, elnézés, tévedés a (verseny) rangsorban történő leértékelődéshez vagy az
elitből való kirekesztődéshez vezethet.
Most néhány gyakorlati példával illusztráljuk az előbbi felsorolás absztrakcióit.

1. Érintettség, érzékenység, mérlegelési küszöb:
Soros György milliárdos, a pénzügyi elit egyik világ-csillaga (sztárja). A szerző a pénz-
világban senki, tömegember. Van ugyan pénze, megtakarítása is, de a névtelen (bár
nevesített) betétesek egyike. Esik a hongkongi tőzsdeindex. Soros és apparátusa
figyel, számol és elemez. A szerző fütyül az egészre, el sem olvassa a pénzvilág
híreit, esélytelen és érdektelen � ha tetszik közömbös és ostoba � hiszen tét nélküli.
Ha tízszer vagy százszor ennyi pénze lenne, akkor sem lenne módja, érdeke és ké-
pessége megfelelni azoknak a feltételeknek és kihívásoknak, amelyeknek Soros �
akár naponta � megfelel.
2. Tetterő és azonnali cselekvés:
A kellő szinten gerjesztett közös akaratú tömeg nem mérlegel akkor sem, amikor
Molotov-koktélokkal támad a tankokra (1956), vagy kövekkel a Siratófal előtt imádko-
zó ortodoxokra, és akkor sem, amikor alultápláltan, rosszul öltözötten, megfelelő gé-
pek és eszközök hiányában újjáépíti a Dunába robbantott hidakat (1946-47). Nincs
adatunk arról, hányan kaptak sérvet, korai halálba vezető betegségeket, szenvedtek
el különböző csonkolásokat a túlhajtott szocialista termelés �hősei� táborából. S ami-
kor pl. a bevásárlóközpont megnyitása kapcsán jelentős árengedményekkel �ünne-
pelte� magát � és alapozta meg �marketingjét� - az egyik budaörsi műszaki áruház,
tömeggé varázsolta az olcsóság igézetével gerjesztett vásárlóközönséget, és épp-
hogy megúszta tragédia nélkül.

Mindezek az esetek a mérlegelési küszöb és az individuális felelősség kérdéseit is
felvetik, még akkor is, ha például a forradalmi vakmerőket � persze jóval később és
biztonságosabb pozíciókból � hősökké emeli az emlékezés. Ez azonban nem változ-
tat a tényen: két esély, két viselkedés- és érzékenységállapot áll szemben, amelyek
automatikusan és törvényszerűen két kultúra feltételezéséhez, két létállapot � több-
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nyire szembeállított � értelmezéséhez vezetnek.

Az elit és kultúrája. Izmusok, diszciplinák és műfajok
A 18. század elitjeit az arisztokráciában, illetve a nemességben és a papságban lehe-
tett meghatározni. Az arisztokrácia és a nemesség örökletesen (dinasztikusan: csa-
lád-generációk kulturális tőkefelhalmozásával), a papság a vallási intézetek tradicionális
szellemi folyamatosságával (és kontrolljával) biztosította és tartotta fenn magának a
társadalmi értékközvetítés, értéknyilvánítás, ellenőrzés jogát és eszközkészletét, a
tömegekből való kiemelkedés és kiemeltség viszonyait, magas társadalmi presztí-
zsét.
Az indusztriális társadalmak felépülése merőben új helyzetet teremtett e társadalmak
elitjeinek individuális szabadságharcában, kiválasztásában és kiválasztódásában. A
polgári és indusztriális viszonyok a tőketulajdonosok új csoportjait (gyárosok, banká-
rok, kereskedők, befektetők, őket �szolgáló� jogászok, iparszerű mezőgazdálkodók
stb.) emelte magas presztízsű döntési és cselekvési pozíciókba; a gazdagság, a be-
folyás, illetve a tehetség új értékdimenziókat és értéknyilvánítókat igényelt. A
preindusztriális társadalmak megrendülése, a �harmadik rend� megállíthatatlan előre-
törése átalakította � gyakran érvénytelenítette � a művészetek, a kultúra és a tudo-
mány intézményesült struktúráit, értékrendszereit. A szemlélődő elmélyülés (a
viktoriánus kontempláció), az akadémikus bölcsesség és kiérleltség, a valóság érzéki
megragadásának realizmusa, az istenhit kollektív kultuszaival megerősített valláser-
kölcs alázata és társadalmi védettsége helyett vad és kíméletlen harc kezdődött új (és
újabb) értékek, szemléletek, paradigmák kialakítása és � a révükön keletkező � értel-
miségi (vagy konkrétan hatalmi) elit-pozíciók megszerzése érdekében. Mindezt az
�izmusok� burjánzása és a tradicionális értékek, intézmények (és intézetek, szerveze-
tek) ellentmondást nem tűrő kritikája bizonyítja a 19. század közepétől. Marx és En-
gels Kommunista kiáltványa (1848), Marinetti Futurista kiáltványa (1912) � bár térben
és időben eltérő, szándékaikban és súlyukban igencsak különböző dokumentumai az
elitcsoportok lázas �dulakodásának� � egyaránt alkalmasak a legfontosabb �üzene-
tek� csoportosítására.
Melyek ezek?
A múlt érvénytelen. A valóság nem olyan, mint amilyennek látjátok, illetve eddig láttat-
ták veletek.
Mi (és csakis mi) vagyunk az igazság és a jövő elhivatottjai. Igazságunk kizárólagos.
Új világ kezdődik (kezdődött), kövessetek bennünket!
A tudomány (a haladás, a történelem) bennünket igazol, a tömegek ereje a mi erőnk.
Aki utunkba áll, eltapossuk.(Eltapossa őket a jövő, eltapossák őket a tömegek.)

Szokásos és lehetséges az �izmusok� burjánzását, szenvedélyes túlhevültségét a fel-
világosodás racionalizmusára és az ésszerűségbe vetett hit túláradó optimizmusára
visszavezetni. Különösen erős ez a felfogás a vallási tradicionalizmus hívei között,
akik � némi joggal � a vallás térvesztéséért a materiális racionalizmust és a liberális
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pluralizmust vádolják. Más nézőpontból ugyan, de hasonlóan ítéli meg a felvilágoso-
dás �kártételeit� az újbaloldal �frankfurti iskolája�, melynek tudós szocio-filozófusai a
fogyasztói társadalom és a tömegmanipuláció iparosított technológiáit teszik felelős-
sé a humánum, a kultúra és a társadalmi erkölcs eróziójáért.
A kérdés azonban nem ilyen egyszerű. A kor lázas hangulatának és arculatának meg-
értéséhez csak részben ad kulcsot Madách gondolata: �Sok az eszkimó, kevés a
fóka.� Talán az a lehetséges megoldás ha � mindezen érvek mellett � az individuali-
zált személyiség önmegvalósító szabadságharcainak oldaláról, illetve a tudás és a
tudományok elképesztő újdonságai szempontjából elemezzük a kérdést. Az oktatás
általánossá válása, a polgári közvélemény és nyilvánosság kialakulása, a születési
előjogok és privilégiumok fokozatos eróziója lehetőséget teremtett tíz- és százezrek
felemelkedésére, és a felemelkedést reprezentáló elit-pozíciók megszerzésére. Köz-
ben a tudomány � és a tájékozott, illetve kiművelt tehetségesek tudata � újabb és
újabb elemi erejű ismerettel, felfedezéssel, tudományos elmélettel szembesült, ame-
lyek transzferálhatóságáról (társadalmi vagy művészeti átvihetőségéről) és transzfor-
málhatóságáról (átformálásáról, átalakíthatóságáról) mély meggyőződések és
aktivitások születhettek. A technikai fejlődés például forradalmian átalakította a meg-
figyelés, vizsgálódás vizuális-optikai lehetőségeit és feltételeit.3 Freud és követőinek
munkássága átformálta az emberi személyiségről és a lélekről vallott évezredes (több-
nyire vallási és filozófiai) nézeteket. A mikroszkóp felfedezése és munkába állítása
lehetőséget teremtett a dolgok látható felszíne alá történő behatolásra. A szociológia
és a statisztikai mérésmódok lehetővé tették a társadalmi állapotok és tipizálható vi-
selkedések mérését és analitikus elemzését stb.
Mindezek ismerete már egyenes utat jelöl ki az elitcsoportok (az avantgarde művé-
szei, a forradalmi mozgalmak és ambiciózus hangadóik, a tudomány hatalom vagy
mozgalom mögé felsorakozó kritikátlanjai, � pl. Gobineau, Stewart Chamberlain,
Liszenko, stb. �, vagy a nemzeti sérelmek és gyűlölködések felbújtói) számára a �vi-
lágmegváltás� és �világlátás� egyetlen járható lehetőségének kijelöléséhez. �A világ
nem olyan, mint amilyennek látjátok és láttatták veletek.�  Már csak a tömegek erejét
és támogatását kell megszerezni az egyetlen, minden eddiginél újabb és megalapo-
zottabb (elmélet, műfaj, szemlélet, hatalom, társadalmi berendezkedés, értékrend:
izmus) győzelemre viteléhez.
A tömegessé vált és elgépiesített világban aztán Mi leszünk az előőrs, és Én leszek a
hiteles, nevem, arcom és küldetésem szerint ismert és nyilvántartott (rettegett-rajon-
gott) valaki. Fel nem ismert képességeim és a kiválóságom új arcot és alakot nyer az
új világban. �Ez a harc lesz a végső�� A valaki számára nincs fenyegetőbb rém, mint
a senkiség lehetősége, mert elit pozíciója személyességén kívül semmije nincs, ami
személyiségét kifejezhetné, védhetné: társadalmi státusa nélkül emberi szerepe is
kiüresedne.
Az avantgard műfaji acsarkodásai, a tudományok izmusainak leplezettebb, de kéz-
zelfogható ellenszenvei, ellenségeskedései, a különböző integrációkban tapasztalha-
tó kicsinyes és méltatlan személyeskedések, a politikusok infantilis hazudozásai és
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monomániás önigazolásai egyaránt az elveszíthető személyiség visszanyeréséért,
az elit-pozíciók birtoklásáért és megtartásáért szerveződnek, illetve ebből nyerik �meg-
újuló� erőforrásaikat.
A polgári individuumok tőkével vagy tudástőkével megáldott felső-középhada műpár-
tolóként, gyűjtőként, műfaji rajongóként, szakértőként, kliensként kapcsolódik az eli-
tekhez. Ez a felső középhad egzisztenciáját és öntudatát tekintve rábízza magát a
kiválasztott vagy megtalált elit játszmáinak és egymással folytatott harcainak győzte-
seire, bár ezekben a harcokban � a kimenetel változékonysága miatt � csak részben
kötelezi el magát. Mintának a magas � nem mindenki által érthető és értelmezhető,
bonyolult kódokkal és előzménytörténetekkel érvényes � kultúrát tekinti, amelyben ha
nem is alkotóként, de hiteles résztvevőként személyesen is érdekelt. Műveltsége és
szakértelme determinált, elsősorban a társadalom nyilvános értékrendszerében, illet-
ve annak referenciális tevékenységeiben meghatározott. Nyilván nem a tömeg álla-
pítja meg, melyik a legnagyszerűbb mű, melyik az etikus és melyik az erkölcsileg
kifogásolható viselkedés, ki a sztár, mi a hír, és mi nem hír stb. (A �valóság-show�-k
sztárkiválasztó illúziója a tömegmanipuláció borotvaéles logikával megkomponált ha-
zugsága, az interaktivitás torztükre,4 � egyben a többszektorú média-biznisz legalat-
tomosabb pénznyerő automatája.)
A magas kultúra élménytartalma, értéke, bensőséges szellemi, �lelki� energiakészlete
csak a beavatott számára nyílik fel, nyilvánul meg, ezért � a kérdés másik oldaláról
tekintve � a magas kultúra egyben a beavatottak körének és kiválóságának kijelölése,
társadalmi elkülönültségének terepe is. A szimbólumok és mémek5  tudatos felisme-
résének, alkalmazásának birtoklói a társadalmi tudástőke megkülönböztetett résztu-
lajdonosai is. A szimbólumok, fogalmak és terminológiáik azonban nem általánosak,
hanem az adott műfajban, diszciplinában, politikai nyelvezetben, �izmusban� értelme-
zettek, ezért a magas kultúra egyetemessége helyett magas kultúrák egymásmelletti-
ségében és együttélésében célszerű az elitek és kultúrájuk kérdésköréről gondolkodni.
A gyarapodó �izmusok� és műfajok, a tudomány tudásosztályai, a köztes és az átfogó
(inter- és multidiszciplináris) tudományok és a divatos specializációk, a �leg-listák�
egyaránt a személyesség visszavételének élményét és lehetőségeit, illetve individuá-
lis hajtóerejét biztosítják az elit és az elit-közeli társadalmi csoportosulások és tagjaik
számára.

A tömeg és kultúrája. Sokszorosíthatóság, élménypiac, fogyasztás, divat
Az (ember)tömeg a szituáció, és/vagy a munkamegosztási sajátosságok, és/vagy a
történelmi vagy személyi okokból kialakult verseny-esélyegyenlőtlenségek következ-
ménye, amelyben elvész � pontosabban jelentéktelenné válik - a társadalmi cselekvő
alany személyisége, mintegy feloldódik abban a statisztikai sokaságban, amely tett-
erejét túláradó energiakészletéből és mérlegelési morális korlátozottságából, illetve
kívülről irányított gondolkodásából meríti.
A tömeg, mint kategória nem személyiségeket, hanem cselekvő sokaságot definiál,
azt az átlagot, aki individuumként értelmezhetetlen, illetve érdektelen, de mint a meg-
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sokszorozott emberi cselekvés és viselkedés alanya fogyaszt, termel, áramlik (�tö-
megközlekedési� eszközökön, vagy gyalog), tüntet, lakik, olvas, szórakozik, vért ad
vagy szemetel, illetve az elit által meghatározott időszakokban és módokon szavaz,
demonstrál vagy ünnepel. A tömeg tagjai nem jutottak be a társadalom személyen-
ként nyilvántartott csúcsteljesítői és klienseik szűk táboraiba, ám � az egyetemes
emberi jogok és szabadságok alapján jogilag is � teljes értékű és érvényű személyi-
ségek, érző és gondolkodó emberek, mikrokörnyezeteik gyűlölt vagy szeretett, szá-
mon tartott individuumai.
A tömeg kultúrájáról beszélni ezért csakis az aktivitások statisztikai és szociológiai
adatainak birtokában lehet (és szabad). Ha János bácsi életmódja és szórakozási
szokásai kísérteties pontossággal meg is jelenítik az 50 éves, vidéki, férfi, ipari szak-
munkás átlag életmódbeli és szórakozási statisztikai mutatóit, János bácsi akkor sem
tömegember, hanem önmaga �szemefénye�, életének alakítója és szenvedője, sze-
mélyiség a javából � legalábbis a viselkedés és esélyparadigmák neki jutó rendszeré-
ben. Műveltsége, kultúrája nem tömegkultúra, vagy tömegműveltség, hanem � esetleg
� a tömegkultúra ideáltipikus megnyilvánulása.
A tömeges kulturális aktivitás (vagy aktivitás hiány), a tömegkultúra a fogyasztás vilá-
gában és a fogyasztás révén válik értelmezhetővé. Sajátos, a szükségletek kielégíté-
sének speciális változata a társadalmak tág értelemben vett élménypiaca. Működését
a görög tragédiáktól a hellenizmus misztériumszerű sokadalmain, vagy a római gladi-
átor és cirkuszi játékokon át, a középkori lovagi tornákig és templomi (vásári) miszté-
riumjátékokig, illetve a nyilvános kivégzések �ünnepségéig� kísérhetjük figyelemmel.
Egy-egy császári vagy királyi frígy, utazás, udvari vagy főrendi családi ünnepség épp-
úgy tartozéka ennek az élménypiacnak, mint a keresztes hadak után vonuló kurtizá-
nok, vagy a középkor városi fürdőinek elhíresült fürdős-�személyiségei� és piroslámpás
házai. Az élménypiac nem használ bonyolult szimbolikákat, nem kódolt az előzmé-
nyek hivatalosan referált és deklarált értékrendszereiben, hanem nyers és közvetlen,
általánosan érvényesülő hatást fejt ki a fogyasztóra (nézőre, résztvevőre, igénybeve-
vőre stb.). A tömegkultúra természetesen az elitre is hat, azonban ezt a hatást a ma-
gas kultúra és az individuális alkotó elit értéktelennek referálja és deklarálja, mert
saját kiválósága és elhivatottsága elvész benne. (A jól megcsinált horrorfilm érzelmi
hatásait tekintve nem válogat a nézőkben. A jeges rémület minden néző sajátja, ha ott
ül a nézőtéren. Más kérdés, ki ül ott és ki nem. A házimozi vetítőernyője előtt � otthon
� Csontváry vagy Rippl-Rónai képek alatt, biedermeier bútorok között egyedül is lehet
borzongani.) A császár vagy a consul ott ült a Colosseumban, a világbajnoki döntőn
ott ücsörögnek a résztvevő államok magas rangú államférfijai, más sportágak és mű-
fajok sztárjai. Az esemény egyedisége megszólítja az egyediség megjelenítőit, az
elitet.
Az új és legújabb kor élménypiaca a műfajok gyarapodása függvényében alakítja ki
intézményeit és intézeteit. A kultúraközvetítő intézmények leválnak a kultúrát közvetí-
tő hétköznapi � mindennapi struktúrákról és funkcióktól (pl. család, lakás, tárgyi kör-
nyezet, öltözködés, társaság, barátok, település, sétálóutcák, kirakatok, boltok,



2004. ősz 12

bevásárlóközpontok, spontán és mesterségesen kiképzett �agórák� � nyílt terek, temp-
lomok és találkozási centrumok), és saját műfajaik szerint megszervezett intézetek-
ben élményfogyasztókért kiáltanak. A fogyasztó � szorozva a bevétellel � a műfaj és
az intézet létjogosultságát, érvényességét és prosperitását (közgazdasági értelem-
ben is) indokolja. Tehát a fogyasztót ki kell szolgálni. Több, közvetlenebb, erősebb
hatású élmény, több fogyasztó, több bevétel.
Íme � ekkor és most � a finnyás esztétika, az elit deklarált ellenszenve, a rögeszmé-
sen számonkért értékdeficit, a nép- (és népség-) boldogító ideológiák zárójelbe kerül-
nek, a piac szabályoz. Az élmény általánossága, hozzáférhetősége és érzéki-érzelmi
ereje, illetve vonzása dönt. A sokszorosítással és a mixtúrák (keverékek) képzésével,
� pl. képregény, rajzfilm, filmdal, a filmdal átiratai, filmfigura műanyagból, filmfigura
pólón, filmfigura frizurája, filmfigura bőrbe tetoválása stb. � az érzéki élményláncolat
tetszőlegesen meghosszabbítható, a tömeg kulturális aktivitása gerjeszthető és (ma
még nem pontosan ismert szabályok szerint) fenn is tartható. Barbie baba, a film-
vagy médiasztár és a legyőzhetetlen karatehős ipari, pénzpiaci jelentőségű áruvá válik.
A tömeg egyedei személyességüket fogyasztásuk és benne kulturális fogyasztásuk
változatosságában, személyességében jelenítik meg. A fogyasztás módja, iránya,
stabilitása, stb. az individuum mikrokörnyezetében manifesztálódik: meghatározva
lakása, kertje, szokásrendszere, társasága, kedvenc sztárja, rockegyüttese, focicsa-
pata, ruházkodása, öltözködése, beszédmódja és stílusa, viselkedése jellegzetessé-
geit.
Szakmánk generális tévedése, amikor homogén tömegkultúrát tételez fel. A szemé-
lyes diszpozíciók útján válik személyessé, egyedivé a fogyasztási skálák sokszínű
palettája. Más kérdés az, hogy ezek a személyes diszpozíciók nem képeznek műfajo-
kat, szimbolikájuk sincs teoretikus rendszerekbe foglalva, esetlegesek az életkor, a
környezetváltozás vagy a társasági-társadalmi mikrokörnyezet megváltozása okán.
Így más kérdés az is, hogy a kulturális fogyasztás és részvétel aktuálisan adott disz-
pozíciói mennyiben vannak szinkronban a kialakult intézményes kultúraközvetítő struk-
túrák kínálatával, a nyilvános társadalmi értékrend műfajok szerint létrehozott
intézményeivel.
Az értékes és értéktelen, a fennkölt és földhözragadt, a művelt és műveletlen tulaj-
donságjelölő fogalmak és oppozíciók alkalmatlanok a tömegkultúra jelenségeinek vizs-
gálatához és megértéséhez is. Érdemesebb talán az individuum oldaláról megközelíteni
a kérdést. Valamennyien elveszítjük természetadta személyességünket � az öltöztető
asztalra kitett mezítelen egyediségünket � az egyre inkább hálózati típusú, bonyolult
társadalmi teljesítményverseny konfigurációiban. Az elveszített személyesség vissza-
vételéhez vagy egy ideáltipikus és tökéletes Emberhez (Buddha, Krisztus, Mohamed)
vagy önmagunkhoz fordulhatunk, menekülhetünk. A �tökéletes emberekről� alkotott
hiteink és önmagunk is viseljük korunk és társadalmunk összes ellentmondásának
lenyomatait. Ettől nem szabadulhatunk, de nem is kell. Csak az emberi méltóság att-
ribútumának tiszteletben tartása fontos, mert ennek révén juthatunk közelebb az em-
beri személyiség és személyesség visszavételi játszmáinak megértéséhez.
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Gondolkodásunk (tudatunk) univerzumában ugyanis mindent megtehetünk, elkövet-
hetünk, csak egyet nem: nem vonulhatunk ki belőle. Ennek az univerzumnak akkor is
teljesnek, egésznek kell lennie, ha más-más esélyek, társadalmi és szociális körül-
mények, ismeretek és értékek építik fel azt.

Jegyzetek(Endnotes)
1 V.ö: Kleisz Teréz művelődésszociológiai kutatásaival és stúdiumaival.
2 Róna-Tas András:
A magyar doktoriskolák helyzete és jövője
 =
Magyar Tudomány
, 2003. 10. szám
3 V.ö: Cracy remek könyve:
A megfigyelő módszerei
, Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
4 V.ö:
Kultúra és Közösség
, 2003. 1. szám.
Médiavalóság
 (elsősorban Kapitány Ágnes
� Kapitány Gábor, Sas Tamás, Antalóczy Tímea, Kamarás István és Réz András előadás-
tanulmányai)
5

Mém
: a gének mintájára alkotott műszó. A kultúrában öröklődő, pontosabban az öröklődést átvivő
funkciók, struktúrák, értékek, minősítő-értékelő viszonyulások
� kommunikációs szempontból információs egységek
� neve.
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A magyarság iránti rokonszenvét Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnő még hazájá-
ból hozta magával: Ferenc József menyasszonyaként Majláth János müncheni pro-
fesszortól vett órákat a Habsburg-ház és Magyarország történelméből. Csak később,
a császár hitveseként érlelődött meg benne az a felismerés, hogy Magyarország és
Ausztria között a feszültség káros; majd az 1861-62-es hosszas távollét (gyógykeze-
lésen Madeirán és Korfun tartózkodott) után, már szilárd meggyőződéssel vallotta,
hogy a kiegyezés szükségszerű, elkerülhetetlen. Rájött arra, hogy az udvar politikája
tévúton jár, és menthetetlenül a birodalom széthullásához vezet, maga alá temetve
családját. Ismerte a közelmúlt és kora eszmeáramlatait a felvilágosodás óta; meg-
érezte, hogy a Habsburg-ház ideje lejárt, s bármikor beköszönthet a vég. Családja
féltése � felerősödve a magyarság iránti rokonszenvétől � tettre serkentő energiává
alakult; szenvedélyes szószólója lett a magyar ügynek férjénél. A Sisiből öntudatra
ébredt császárnéban megszületett az elhatározás: ki kell békítenie Ferenc Józsefet a
magyar nemzettel. Nehéz, szívós küzdelemre számíthatott, mindenekelőtt anyósa,
Zsófia (akit úgy emlegettek, mint az egyetlen �férfit� az udvarban) gáncsoskodására.
Az események � és ma már a források is � azt bizonyítják, hogy Erzsébet céltudato-
san hajtotta végre nagy tervét. Megtanult magyarul; a kortárs irodalmat és az írók
hazafias politikai szemléletét Falk Miksa ismertette meg vele � nem hatástalanul. Fiát
magyar dajka gondozta, maga mellé pedig 1864-ben magyar �felolvasónőt� vett:
Ferenczy Idát (1839-1928). A szerény, de eszes kecskeméti lányról csupán néhány
beavatott tudta, hogy rokona Deák Ferencnek és családi ismerőse Andrássy Gyulá-
nak.
Apró mozaikokból sejteni lehet: nem a véletlen műve volt, hogy több jelölt közül Er-
zsébet választása Idára esett; továbbá, hogy a hazafias szellemben nevelt lányt ott-
hon felkészítették feladatára. Úrnője hamarosan bizalmába fogadta. Tőle értesült a
magyar politikusok személyiségéről és törekvéseiről, s így sokkal szilárdabban képvi-
selhette császári férje előtt a magyar érdekeket. Ugyanakkor magyar ismerőseit Ida
mindenkinél hitelesebben informálhatta a bécsi erőviszonyokról.
Erzsébet a magyar politika vezéralakjaival első ízben 1866. január 8-án, Bécsben
találkozott. A fogadáson elhangzott üdvözlő szavakra magyarul válaszolt, s a cere-
móniát követő vacsorán kötetlenül beszélgetett az ország ügyeiről a politikusokkal,
főleg Andrássyval, aki ekkor már az Országgyűlés alelnökeként a kiegyezési törvény-
javaslatot megszövegező bizottságot vezette. Deák Ferenccel is hamarosan megis-
merkedett. Különösen embersége, bölcsessége, higgadtsága ragadta meg. Mindennél
beszédesebben bizonyítja Erzsébet nagyrabecsülését az, hogy néhány hét múlva a
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Erzsébet királyné és az angol-ír kiegyezés
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�haza bölcse� portréja a bécsi Burgban a királyné feje felett függ a falon.
Kapcsolata a magyarokkal most már folyamatos. Az udvarnál azonban az utolsó per-
cig akadtak befolyásos ellenzői a kiegyezésnek, szükség volt a konspirációra. Amikor
Erzsébet Bécsben tartózkodott, a levelek feladója és a válaszok címzettje Ida volt.
A tárgyalásokat 1866-ban megszakítja a poroszokkal és a velük szövetséges ola-
szokkal vívott háború. Bécsben lázasan csomagol az udvar, hajóra rakják a legfonto-
sabb iratokat és a legféltettebb kincsekkel együtt Pestre úsztatják. Erzsébet a
gyerekekkel Budán tartózkodik, látogatja a sebesülteket és közben egyengeti a ki-
egyezés még mindig göröngyös útját.
Végre megkötik a békét a poroszokkal, majd az olaszokkal. Az osztrák vereségek
igazolják, hogy a Habsburg Birodalom külpolitikája (is) rossz úton jár. A kiegyezési
tárgyalások folytatódnak, Ferenc József Deákot szeretné megnyerni a magyar mi-
niszterelnöki méltóságra, ő azonban hajlott korára hivatkozva elhárítja a kinevezést,
és Andrássyt javasolja. Ferenc Józsefnek vannak fenntartásai, ezeket Erzsébet szí-
vós érvelései oszlatják el.
Az osztrák-magyar kiegyezésnek van egy � időben és térben kissé távoli � hajtása: az
angol-ír kiegyezés, amelynek döntő fontosságú mozzanatát történetírásunk eddig nem
érintette.
1867 után Erzsébet királyné hátat fordít a politikának, igyekszik visszavonulni a közé-
lettől, s amikor csak teheti, lóra pattan. Európa legkiválóbb lovasnőjeként emlegetik.
Versenyeken természetesen nem vehet részt, tudását, felkészültségét csupán falka-
vadászatokon érvényesítheti.
Mindennapjait 1884-ig ez a sport töltötte be. Európa nyolc országában űzte a vadat a
falka mögött, és került közvetlen kapcsolatba a föld népével. Életének fénykora e bő
évtized, mialatt sok élményben volt része, mégis keveset tud ezekről az utókor.
Két év kemény edzéssel és � a Gödöllő-Duna-Isaszeg-Fót által közrefogott vadászte-
rületen szerzett � tapasztalattal a háta mögött 1874 nyarán utazott először Angliába,
hogy az ottani terepet megismerje. 1876-ban már a főidényben, február első napjai-
ban a falkavadászatairól híres Közép-Angliában bérel kastélyt hat hétre. Másnap már
vadászik, két nap múlva pedig John Poyntz Spencer lord (Diana, Károly walesi her-
ceg volt feleségének dédapja) meghívására, löncsön vesz részt a műkincsekkel gaz-
dagon berendezett althorpi kastélyban. Az igen művelt lordot már két éve � felületes
találkozásukkor � megragadta a királyné különleges lénye; Erzsébet hamarosan össze-
barátkozik Spencernével is, aki mindent igyekszik elkövetni, hogy jól érezze magát a
királyné.
A lord 1868-tól 1874-ig, William E. Gladstone kormánya alatt Írország alkirálya volt,
azóta visszavonultan él hatalmas birtokán, és hódol szenvedélyének, a vadászatnak.
Írországban töltött évei alatt megismerte és megtanulta becsülni e bátor, szabadság-
szerető népet és az angol-ír megbékélés hívéül szegődött. Szívesen beszél ottani
élményeiről és javasolja: a következő vadászidényt töltse Erzsébet Írországban. Ott
enyhe az éghajlat, a januári hőmérséklet 4-6 C°, a fagy pedig igen ritka, a puha talajon
nem csúszik meg a ló. Az ország területének közel felét legelő és rét borítja; sok a
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nádas, ahol búvóhelyet talál a tyúkólakat dézsmáló sok róka, s a farmerek hálásak a
falkavadászoknak, ha néhány ravaszdit elcsípnek.
Erzsébetet könnyű meggyőzni. Lovászlegényei jórészt írek, tudja, hogy az ír hunter a
legkiválóbb ugró vadászló a világon, a falkavadászat igazi hazája pedig Írország; ér-
dekli a smaragd sziget népével együtt. De tudja azt is, hogy az ír és a magyar történe-
lem bizonyos hasonlóságot mutat. Mindkét nép függetlenségi harcok sorát vívta az
elnyomó hatalom ellen. Ám amit a magyarok kivívtak 1867-ben, az írek csupán vágy-
álomnak érezték még abban az időben is, amikor Erzsébet Írországba készült.

II.
Az írek és a britek békességben éltek a két szomszédos szigeten 1171-ig, amikor II.
Henrik angol király elfoglalta, majd az 1175-ben kötött békeszerződésben (Windsor)
gyarmati sorsra kárhoztatta Írországot. A hódítók azonban lassan megszelídültek és
asszimilálódtak olyannyira, hogy a 15. században már csupán a Dublin környékére
betelepített angolok utódai ismerték el a brit fennhatóságot.
Az angol egyházszakadás (1534) után VIII. Henrik a vallásukhoz ragaszkodó írek
ellen fordult, s ettől kezdve a vallási ellentét is szélesítette, mélyítette a szakadékot az
angolok és írek között. Egyre nagyobb nyomás nehezedett az írekre, ami elől sokan
külföldre menekültek. A kivándorlók első nagyobb hullámai a 16-17. században hagy-
ták el hazájukat, az otthon maradottak ellenállása ezzel párhuzamosan növekedett;
1641-ben felkeltek elnyomóik ellen, és sok angolt megöltek. A véres megtorlás nem
maradt el: a polgári szabadságot megteremtette ugyan Cromwell (1599-1658), azon-
ban legázolta az íreket, elpusztította Maynooth várát (1649/1650), majd bekebelezte
Írországot, és sok angolt telepített be. Erre ismét lázadással válaszoltak, de az angol
túlerő két csatában leverte őket. Először Orániai Vilmos futamította meg az íreket a
Boyne melletti, gyakran emlegetett csatában (1690. július 1., az új naptár szerint 11.),
majd egy év múlva július 12-én Augrim közelében Ginkell tábornok teljesen szétverte
a lázadók maradékait.
A 18. században a protestáns írek a katolikusok helyzetén könnyíteni kívántak, ez
azonban az ulsteri angol protestánsok hangját váltotta ki: 1795-ben megalakították
titkos szervezetüket, az Orániai Rendet. Fenyegető fellépésükre az írek 1798-ban
lázadással válaszoltak. Az angol kormányzat a véres megtorlást kevésnek találta és
közjogi lépésekkel akarta elejét venni az ellenállásnak.
Írországnak volt ugyan parlamentje, de ez csupán a londoni fiókjaként működhetett,
javaslatai ennek a jóváhagyásával emelkedtek törvényerőre. Ugyanakkor az angol
törvények Írországban is érvényesek voltak. Az angol kormányzat ezt a látszat-parla-
mentet is soknak tartotta. 1800-ban sikerült rávenni az ír parlamentet, hogy oszlassa
fel önmagát, és olvadjon be a londoni angol parlamentbe. A (katolikus) írek teljes
polgári egyenjogúságát is kilátásba helyezték, de az ígéretek beváltása elmaradt. A
kiváló angol publicista és mezőgazdasági szakember Arthur Young (1741-1820) meg-
jegyzi: a törvények nem annyira a katolikus vallás, hanem inkább javaik ellen irányul-
tak.
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A föld túlnyomó része az évszázadok alatt a betelepült angol nagybirtokosok kezére
került. Ők nem gazdálkodtak, hanem nagybérlőknek engedték át birtokukat. Ám ezek
sem bajlódtak a földdel, hanem 5-10 acrenél (1 acre = 0,405 ha) nem nagyobb dara-
bokra parcellázták és adták bérbe a telken lévő nyomorúságos viskóval együtt � mert
a legtöbb farmer (eredeti jelentése: bérlő) földönfutó volt.
A bérleteket több évre is köthették, a feltételek azonban igen szigorúan voltak, s a
nagybérlő (vagy a tulajdonos) kegyetlenül, akár katonai segédlettel is behajtotta a
bérleti díjat, vagy elűzte a farmert, akkor is, ha a rossz időjárás (főleg a túlzott csapa-
dék) miatt alig volt termés; nem törődött azzal, hogy éhínség vár a szerencsétlen
farmer családjára. (A korabeli magyar sajtó számtalan megrázó képet közölt e ke-
gyetlen jelenetekről.) S a nagybérlőnek nem kellett attól tartania, hogy a föld parlagon
marad: az elűzött szerencsétlen helyére akár ötven-száz bérlő is jelentkezett � hiszen
más munkaalkalom alig akadt. Az ír sziget igen szegény ásványi kincsekben. Az ipar,
a gyapjúszövés a 17. század végén kezdett ugyan virágozni, de az angol parlament
1699-ben igen magas vámot vetett ki a kivitelre. Mindaz, ami �Írlandot ipari vagy ke-
reskedelmi tekintetben emelhetné, már csírájában elnyomatott� � állapítja meg Erzsé-
bet királyné kedvenc írója, az államférfi Eötvös József (1813-1871), aki 1837/38-as
tanulmányútjáról hazatérve, megrázó, de reális képet rajzolt az írek sorsáról. Ám �A
szegénység Írlandban� című igen alapos szociográfiája (Budapesti Szemle, 1840)
megjelenése utáni években minden korábbinál nagyobb éhínség tört az írekre: az
Amerikából behurcolt burgonyavész 1845 és 1849 között elpusztította legfőbb termé-
nyüket és táplálékukat. Mintegy nyolcszázezren haltak éhen, és ugyanannyian ván-
doroltak ki. Az eredmény: az ír lakosság az 1844. évi 8,4 millióról 1851-re 6,6 millióra
apadt. Az angol kormány csak látszatintézkedéseket hozott az éhínség enyhítésére �
ami ismét kiváltotta az írek lázongását, de most már szervezett mozgalmak terelték
céljaik felé az elégedetlenséget. A titkos ellenállási szervezetek csak akkor léptek a
nyilvánosság elé, amikor már eléggé erősnek érezték magukat.
Először a radikálisabb Sinn Féin (�mi magunk�) jelentkezett. A teljes elszakadásért, a
köztársasági államformáért küzdött. Zavargásokat szervezett, merényleteket követett
el. 1867. február 11-én fegyverrel próbálta bevenni Chester városát. A kísérlet teljes
vereséggel járt, s a hatalmon lévő Benjamin Disraeli (1804-1881) miniszterelnök ke-
mény megtorlással válaszolt éppen azokban a hetekben, amikor Európa távoli
közepetáján, Magyarország a kiegyezés eufóriás állapotában koronázásra készülő-
dött.
Disraeli � a szülőföldjéről elűzött spanyol főnemesi család sarja � politikájának közép-
pontjában a külpolitika állt. Ő volt a brit világbirodalom legbuzgóbb kovácsa. A hetve-
nes évek második felében érte el legfényesebb sikereit. Afrikától Ausztráliáig háborúk
sorát nyerte meg, ügyeskedéssel rátette a kezét a Szuezi-csatornára, Viktória király-
nőt pedig India császárnőjévé kiáltatta ki (1877. jan. 10.). Érdemeit Viktória a
Beaconsfield grófja címmel ismerte el (1876).
A politika szüneteiben tollforgatással foglalkozik; a prózában és a versfaragásban
egyaránt otthonos. Virágnyelvű leveleivel maga felé fordítja a romantikus lelkületű
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Viktória királynő kegyeit: �A világ egy osztriga; én kardommal felnyitom és Felséged
lábai elé helyezem.� A belpolitikában kevésbé volt sikeres; az írek szenvedései és
törekvései iránt érzéketlennek mutatkozott.

III.
1878 decemberében Spencer gróf Gödöllőn azzal búcsúzik vendéglátójától, Erzsé-
bettől, hogy a következő év elején Írországban találkoznak. A zöld szigeten azonban
fellángolt a függetlenségi mozgalom, de Spencer � aki rokonszenvezett az írekkel,
szabadságmozgalmukat pedig megértette � tudta, hogy a vadászatra kiszemelt Meath
grófságban Erzsébetet semmiféle veszély nem fenyegeti. Itt, alig két órányira Dublintól,
a Summerhill kastélyt sikerült kibérelnie Erzsébetnek, és tíz vadászlova is jó istállót
kapott. Az ír sziget középső tája mélyen fekvő hatalmas síkság csupa legelő, rét, és
rengeteg a csatorna, nádas. A legelőket többnyire magas földhányás választja el egy-
mástól, ezek átugratása próbára teszi a lovat és a lovast.
1879. február utolsó hetében történt. Hosszasan űztek egy szarvast, sok tocsogón és
vízzel teli árkon keresztül. A nagy síkságon nem akadt tenyérnyi bokros rejtek, ahol a
vad legalább szusszanásnyira megpihenhetett volna, csak a távolban tűnt fel egy
erdő. A szarvas arrafelé tartott, de közelebbről kiderült, hogy egy hatalmas park. A
szarvas szerencséjére, a magas kerítésen egy rés tátongott, amelyet két kőműves
igyekezett éppen befoltozni. A vad, más választása nem lévén, a fejük felett ugrott be,
nyomában a falkával, egy sereg sétálgató kispap közé, akik nagy kiáltozással a szar-
vas után vetették magukat. A lábuk hirtelen a földbe gyökerezett, amikor egy gyönyö-
rű nő ugratott be a parkba, majdnem dr. Walsh rektor nyakába. Erzsébet tőle tudta
meg, hogy Maynooth papi szemináriumában van. Azonnal leugrott lováról, és bocsá-
natot kért a zavarásért. A rektor azonban a neheztelés legkisebb jelét sem mutatta,
sőt a királynét kíséretével együtt, nyájasan az ebédlőbe invitálta egy kis sültre és
frissítőre. Erzsébet szabadkozott, hisz ruhája csupa víz és sár volt. Másféle öltözet
nem lévén a közelben, a rektor felajánlotta neki saját köpenyét. Erzsébet elfogadta a
vastag posztó körgallért, és beburkolózva, kellemesen elbeszélgetett a rektorral és a
közben előkerült néhány tanárral, majd azzal az ígérettel búcsúzott el vendéglátóitól,
hogy rövidesen meglátogatja őket � száraz ruhában. Néhány nap múlva egy szép
gyémántgyűrűt küldött Walsh rektornak a köpenyhasználatért, majd vasárnap részt
vett a misén. Utána dr. MacCabe püspök végigkalauzolta � a klauzúra kivételével � a
kollégiumon a vendégeket, a kispapok éljenzésétől kísérve.
A következő évben Erzsébet újból írországi vadászatra készült, bár a politikai helyzet
nem javult. 1879/80 telén a rendkívül sok csapadék elrothasztotta a termést a föld-
ben. A farmereket éhínség és a kilakoltatás veszélye fenyegette, s az elégedetlenség
újabb tápot adott a Home Rule mozgalomnak, amely Írország számára autonómiát,
önálló független minisztériumot és parlamentet követelt, vagyis azokat a jogokat,
amelyeket a magyarság 1848-ban, majd 1867-ben újra kivívott. Az írek jól tudták,
hogy az utóbbiban Erzsébetnek jelentős szerepe volt.
A Home Rule mozgalom vezére, Charles St. Parnell (1845-1891) lánglelkű szervező-
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nek bizonyult, s maga mellé tudta állítani az ír lakosság valamennyi rétegét. A zavar-
gások már elérték Westmeath grófságot, Erzsébet azonban bízott abban � s nem is
alaptalanul �, hogy őt nem érheti baj: sok egyszerű ír emberrel került kapcsolatba, és
mindenütt rokonszenvvel fogadták.
1880. február elején Hohenembs grófné álnéven útra is kel Írországba, ám kitudódik
érkezése: a pályaudvaron nagy tömeg üdvözli, szőnyeget terítenek lábai elé, a gróf-
ság határán pedig � ír nyelven � �Százezer istenhozott� felirattal diadalkapu fogadja
és rengeteg ember éljenzése.
Múlt évi ígéretéhez híven az első vasárnapon Nopcsa Ferenc udvarmester, Liechten-
stein Rudolf istállómester és Festetics Mária udvarhölgy kíséretében felkeresi a
maynoothi papneveldét, hogy átnyújtsa ajándékát: Sárkányölő Szent György kb. egy
méter magas, ébenfa talpazaton álló, 13 kilós ezüst szobrát. A takaró levétele után az
arcokról lefagy az öröm mosolya: Szent György nem csupán a lovasok, hanem az
angolok védőszentje is! Innen már csak némi elfogult következtetés kell ahhoz, hogy
egyesek a sárkányban Írországot lássák! Nyilvánvaló, hogy Erzsébet tanácsadói nem
ismerték eléggé az ír történelmet, különben Szent Patrik szobrát javasolták volna,
amint � a legenda szerint � kiűzi egy bottal az utolsó kígyót (vagyis angolt) a zöld
szigetről� S ő volt az, aki egy szál háromlevelű lóherével a kezében magyarázta el
az íreknek a Szentháromság tanát. A hittérítő Patrikot az írek nemzeti szentként tisz-
telik és neve napján, március 17-én a férfiak háromlevelű lóherét tűznek ki kalapjuk
mellé, bárhol legyenek is a világban.
Erzsébet sürgősen jóvá akarta tenni e ballépést; egy londoni cégnél csináltatott egy
aranybrokát miseruhát tartozékaival együtt az írek nemzeti jelképével, a lóherével
gazdagon díszítve. A miseruhára a magyar, a bajor és az osztrák címert hímezték, az
alsó aranyszegély fölé. Belül a bélésen pedig Elisabeth 1880 olvasható. (Ma az aján-
dékokat ugyanabban az ebédlőben, egy vitrinben őrzik kegyelettel.)
Sajátos utóélete volt a szobornak: híre átkelt az Atlanti-óceánon és politikai töltést
kapott. 1880 tavaszán Parnell amerikai körúton járt, hogy a mozgalomhoz anyagi tá-
mogatást gyűjtsön. Ekkor már két és fél millió ír élt az Egyesült Államokban, közöttük
sok tekintélyes, befolyásos üzletember. Parnell hónapokig járta a nagyobb városokat,
ismertetve az otthoniak sanyarú helyzetét, az angol elnyomást, amelynek ecsetelésé-
hez kapóra jött az Erzsébet által ajándékozott Szent György szobor szimbóluma. Le-
hetőséget kapott arra, mint Kossuth 1851-ben, hogy a washingtoni képviselőházban
beszédet mondjon. Az ő gyújtó hatású beszédeihez hasonlítják Pernellét a korabeli
lapok.
Ugyancsak 1880-ban egy különös mozgalom ütötte fel a fejét Írországban: a bojkott.
Névadóját, Charles Cunningham Boycott (1832-1897) angol kapitányt, az angol Erne
gróf írországi birtokainak kormányzóját kegyetlen bánásmódja miatt meggyűlölték kis-
bérlői, munkásai, s elfordultak tőle. Nem béreltek tenyérnyi földet sem, nem vállaltak
munkát, nem vettek tőle, és nem adtak el neki semmit. Boycott csak katonai kísérettel
mert kimozdulni házából, terményeinek befuvarozásához is katonai védelmet vett igény-
be. (A bojkottal, mint az ellenállás békés, de hatásos fegyverével megismerkedett az
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egész világ. Az 1850-es években, a Bach-korszak Magyarországán már éltek vele az
elnyomó hatalom ellen, csak akkor még nem tudták, hogy ezt bojkottnak fogják ne-
vezni� Az eszmék terjedésének az útjai kifürkészhetetlenek!)
Erzsébet két szép és sikeres vadászévad után 1881 tavaszán ismét Írországba ké-
szül, Kilkennyben már kiszemelt egy kastélyt. 1880 áprilisa óta újra William E. Gladstone
(1809-1898), Beaconsfield vetélytársa áll a kormány élén. Szintén literátus férfi, a
társadalomtudományok több ágában sikereket ért el. Homérosz világa ugyanúgy ér-
dekelte, mint a pápai hatalom, a lelkiismereti szabadság vagy Bulgária történelme.
1858-ban � amikor éppen semmiféle állami hivatalt nem viselt � megjelent �Studies of
Homer and the Homeric Age� három kötetét a Budapesti Szemle hosszasan méltatta:
�Gladstone úr kiérdemelte minden rangú honfiú tiszteletét magas jellemével szintúgy,
mint politikai szolgálataival.� Joggal-okkal választotta kültagjául az MTA Bölcsészeti,
Társadalmi és Történelmi Osztálya 1873. május 21-én.
Gladstone legfőbb politikai törekvése az volt, hogy megteremtse Anglia (és Írország)
belső békéjét. Még mint az ellenzék vezére és az alsóház elnöke, 1868 nyarán több
reformjavaslatban indítványozta az írek helyzetének könnyítését és szellemi felemel-
kedésük elősegítését. (Nagybirtokok felosztását és az ír bérlők kezébe juttatását kor-
mányzati segítséggel; Dublinban új egyetem létesítését és a felsőoktatás fejlesztését
stb.). Javaslatai közül a felsőoktatási reform részben már Beaconsfield kormányzata
alatt megvalósult; most, 1880-ban elsősorban az ír bérlők helyzetén kívánt könnyíte-
ni. Gladstone úgy vélte, rendkívüli állapot kihirdetésével megkönnyítheti a reformok
bevezetését, de tévedett; a szigorítások hatalmas tiltakozást váltottak ki az írek köré-
ben. A helyzet aggasztó, a zavargások már átterjedtek az ország középső vidékeire,
és fenyegetik az angol földbirtokosokat. A sajtó hírt adott arról, hogy a �lovas-vadá-
szatok ellen megindított esztelen agitáció� miatt többen Angliába vitték át falkájukat.
Erzsébet mégis készülődik az útra: ő egy másik Írországot ismert meg, és el sem
tudja képzelni, hogy ott bármiféle bántódása eshetnék. A szokásos diplomáciai előké-
szítés meg is indul, de már az első lépéseknél kiderül, hogy Erzsébet írországi vadá-
szatát az angol kormány rossz szemmel nézné. Ferenc József is a leghatározottabban
ellenzi Erzsébet utazását. Gladstone � még ellenzékben � 1878-ban elítélte az Oszt-
rák-Magyar Monarchiát Bosznia-Hercegovina megszállása miatt, s a kormányválto-
zással hirtelen hűvösebbre fordult a viszony a két nagyhatalom között. Spencer ekkor
28 oldalas levéllel fordul barátjához, Gladstone-hoz, de ez nem segít. Talán olaj volt a
tűzre, hogy Parnell � akinek a mozgalma most már a teljes elszakadásra törekedett �
felkereste Károlyi Alajos londoni osztrák-magyar követet, hogy kérje: közvetítse Er-
zsébethez szívélyes meghívását Írországba. Garantálja, hogy a legcsekélyebb atroci-
tás sem éri a királynét. Károlyi tapasztalt diplomata volt, s nem utasította el Parnellt,
hanem javasolta: forduljon Anglia külügyminiszteréhez, G. Granvillehez, kizárólag ő
illetékes a meghívás továbbítására.
Ilyen előzmények után Erzsébet kénytelen volt lemondani írországi útjáról, és Angliá-
ban vadászott a következő két évben, majd 1884-ben � ízületi bántalmai miatt � abba-
hagyta a lovaglást.
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IV.
Eddig nem került elő olyan forrás, adat, amely arra utalna, hogy Erzsébet királyné
látogatásai valamiféle közvetlen hatással lettek volna az angol belpolitikára; ám el-
gondolkodtatóak az angol-ír kibékülés útjának egyes állomásai � még akkor is, ha e
menet hosszabb volt, s közben véres eseményekbe torkollott.
Gladstone államférfiúi bölcsessége második kormánya idején (1880-1885) bontako-
zott ki. Ciklusa elején � mint láttuk � rendkívül kemény szembenállás jellemezte az
angol-ír viszonyt. 1881. február első napjaiban Parnell még kíméletlenül támadja a
parlamentben a miniszterelnököt, aminek az a vége, hogy Gladstone � aki ekkor az
alsóház elnöke is � eltávolíttatja az ülésteremből. A válasz: márciusban sorozatos
merényleteket követnek el Írországban, Parnell pedig nyíltan hirdeti, hogy el kell sza-
kadniuk Angliától. Októberben le is tartóztatják, de hamarosan kénytelenek kienged-
ni, mert az ír bérlők megtagadják fizetési kötelezettségüket. Gladstone már hajlott
arra, hogy az írek bizonyos � korlátozott � autonómiát és alárendelt parlamentet kap-
janak, de 1885 júniusában e javaslatát leszavazták; az írek kevésnek, a konzervatí-
vok soknak tartották.
Az 1885. őszi választásokon Gladstone alulmaradt, a konzervatív miniszterelnök
Salisbury azonban hamarosan megbukott, s 1886 februárjában Gladstone megalapít-
hatta harmadik kormányát. Első törvényjavaslata az ír kérdés megoldására vonatko-
zott. Ekkorra már teljes egészében magáévá tette a Home Rule követeléseit. A
megoldást keresve � és a várható hatás tekintetében � előtte állt a magyar-osztrák
minta, amelynek részleteit magyar kapcsolatai révén bizonyára legjobban ismerte
valamennyi brit politikus közül; s ismereteit barátja, Spencer lord magyarországi láto-
gatásai alkalmával szerzett személyes benyomásai színezték. Gladstone szilárd meg-
győződéssel, magabiztosan állhatott tehát a képviselőház elé törvényjavaslatával, és
a retorika klasszikus szabályait alkalmazva mondta el április 6-án híres beszédét,
amit soha nem tapasztalt érdeklődés előzött meg: már reggel ötkor kezdődött a tolon-
gás, mert mindössze 450 ülőhely állt rendelkezésére az alsóház 670 képviselője szá-
mára. A karzatokon több külföldi diplomata is megjelent.
Gladstone három és fél órát beszélt, s vissza-visszatért az 1867-es kiegyezésre. �Hadd
hivatkozzam Ausztria és Magyarország példájára, a hatalom teljes kettőségére. Nem
akarom itt elemezni az Osztrák Birodalom általános helyzetét, sem ennek egyes rész-
leteit (itt nyilván az általa helytelenített osztrák külpolitikára, különösen az erőteljesen
ostorozott bosznia-hercegovinai okkupációra gondolt,) egyszerűen csak a helyzetet
vázolom� Bécsben az Osztrák Monarchia parlamentje ülésezik, Buda-Pesten pedig
a Magyar Királyság parlamentje, s ez a dolgok lényege, gondolom, mintegy húsz éve�
Vajon Ausztria helyzete szilárd-e avagy nem? Tökéletesen kiegyensúlyozott, bizton-
ságos és harmonikus a roppant nagy nehézségek után, amelyekkel korábban szem-
be kellett néznie, amikor Magyarország háborút viselt az osztrákok ellen, amit csak az
orosz hadsereg segítségével tudott Ausztria leverni�� De az utána következő elnyo-
más éveiben (amikor a törvényhozó testület és a legfelsőbb hatalmi tanács Bécsben
ülésezett, s a Helytartótanácsban a főherceg nem a lakosság többségével, hanem
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kisebbséggel volt kapcsolatban) is gyökeresen különbözik az 1867 utánitól � állapítot-
ta meg Gladstone.
A hazai sajtó méltatta a miniszterelnök beszédét, amelyben �többször utalt Ausztria
és Magyarország dualisztikus alkotmányára, melyet utánzásra méltónak tüntetett fel�
A radikálisok és parnellisták zajos helyeslései közt végezte beszédét Gladstone. A
dualisztikus parlamentre vonatkozó javaslata egészen új, és ez keltette a legnagyobb
meglepetést� � írja a Magyar Föld 1886. április 10-i száma.
Gladstone az íreket megnyerte ugyan, de elveszített sok ulsteri protestáns angolt,
akik hátat fordítottak a liberális pártnak. Rajtuk múlott, hogy június 7-én az alsóház
341:311 arányban elvetette Gladstone törvényjavaslatát, s június 28-án feloszlott a
parlament. Viktória királynő ekkor � érdemei elismeréséül � grófi címmel akarta meg-
ajándékozni Gladstone-t, de ő nem fogadta el. Rövid időre ismét a tudománynak élt.
1892-ben, 82 évesen újfent hatalomra került, kormányát azonban már csak tekintélye
tartotta össze. 1893-ban megismételte az ír kérdés megoldására vonatkozó javasla-
tát, s bámulatos szívóssággal, 85 ülés után el is fogadtatta azt az alsóházzal, a felső-
ház azonban 1893. szeptember 8-án elutasította.
Kemény politikai harc s néhány véres fejezet követte e döntést. 1898-tól Arthur Griffith
(1872-1922) vezeti az írek harcát, míg végre 1921-ben, Griffith elnöksége alatt meg-
alakulhat az Ír Szabadállam, majd 1937-ben a független Ír Köztársaság. Griffith több
kiadást megért híres könyvében (The Resurrection of Hungary: a Parallel for Ireland)
részletesen foglalkozik a magyar-osztrák kiegyezéssel, Deák Ferenc és Erzsébet ki-
rályné szerepével, s idézi Ferenc József szavait is, amelyekkel elismeri, milyen sokat
fáradozott a kiegyezésért Erzsébet királyné.
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Szellemi frontátvonuláskor, még inkább a korszakváltás kényszereinek szublimálása-
kor újra és újra rákérdeznek: minek kell tekinteni a költőt, mit kell várni tőle?
A 19. század hamvas kezdetén voltak, akik azt mondták: az a nagy (költő), aki istenit
gondol bele a világba. Mások viszont úgy vélekedtek: az a nagyság ismérve, ha valaki
istenit lát a világban. Vörösmarty az első felé hajolt, s kiemelte a magyar költészetet
abból a határozatlanságából, mellyel nem tudta, hol a helye: �Személyes, azaz alkal-
mi legyen-e, avagy köztárgyat foglaljon magában.�1

Irodalmi életünk alakulása Vörösmarty számára dolgozott. Börzsönyi évei alatt a nagy
literatúra megállapodott. Az analitikus munkákat felváltották a kritikai �eszmélkedé-
sek�, összefoglalások. Az ú. n. klasszikai ízlés munkásai irányzataik oromzatára jutot-
tak � s ott már új napfény, a romantika sugara érte őket. Kölcsey Berzsenyiről mondott
kritikája: t. i. Berzsenyi elérte azt a pontot, melyet nehezen haladhat meg2, � záróítélete
az egész iskolának. Kazinczy is megkezdi eszméi aratását: �A harminc esztendő olta
keresett koszorúk � írja 1815-ben � az én főmre most rakással, halmozva szállanak.
Két év alat három nagy ember munkáját adhatám ki� a� Dayka Verseit egy kötetben,
a� Báróczi munkáját nyolcban, a� Superint. Kiss János Verseit háromban� Ötvenha-
todik évét élem életemnek s most jútok azon szerencsére, hogy velem dolgoztatnak.�3

Közben kitört a Mondolat-harc. Ám a széphalmi mester zavartalanul hirdeti: �A Nyelv-
rontók száma szaporodik s utoljára is minden tudósabb ember az én felemen lesz, a
tudatlan, azaz tudomány nélkül való mindig ellenem lesz.�4 Pápay Sámuel5, de külö-
nösen Horváth Ádám és Kölcsey bírálata Kazinczyt összefoglalásra készteti: �� a mi
Iskolánk neve nem Neológia, hanem Syncretismus� �, e kijelentése mindenkit lecsen-
desít.
Amint a küzdelemből kifakulnak a szenvedélyek, az esztétikai elvszerűség kerül elő-
térbe. A glosszázgató szónyelvészkedés helyébe6 a nyelv organikus felfogása lép.7 A
nyelvszemlélet még nem jut ugyan el az esztétikai tisztaságig, a grammatizálás nem
szigetelődik ki belőle, de már kizárólagos racionalizmus jellemzi, helyet kap benne a
stílus nyelvesztétikai szempontja. Kölcsey érzékenységét bizonyítja: nála tapintható
ki ez a fordulat először. Meglátván Kazinczy nyelvideál-fogalmának egyoldalúságát
kimondja a nyelvújítás igazi elvét: �a stylista formálja a nyelvet�.8 A tudós
nyelveszményiséggel szemben � mint óhajtott vágy és igény � megjelenik tehát az
ihletett nyelvképzelet. Ezen idea gyökeréből új fogalom hajt ki: az írói képzelet terem-
tő szabadsága. Kölcsey megsejti ezt a fogalmat � mi formálja a �stylistát�? �, de a
végső következtetésig nem jut el, nem válaszol önmaga kérdésére.
Kazinczyt viszont fogva tartja saját útjának történeti értékelése: a nyelv anyagának �
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passzív képességének � bővülése, ezt élete legnagyobb érdemének tartja. �A mi egész
dicsőségünk az � írja, kezében az Igaz Zsebkönyvvel �, hogy mi irtottuk ki az utat.�9

Az írói egyéniséget azonban csak az ízlés határvonaláig mérte le, s ezen belül is �az
új szók, új syntaxis, újszínű struktúrák� használatának szempontjaival értékelte. A
teremtő erő lélektanához nem volt átfogó érzéke, csak részletműködést vizsgált. A
�phantasiának� csak a festés jogát biztosította. A műalkotástól logikus ideamenetet és
érzésfejlesztést kívánt.10 A műalkotás elemzését egyébként is a lírára redukálta. Ily
távlatból nézte maga körül az irodalmi életet, annak első nyilvánosságát biztosító fo-
lyóiratait: a Tudományos Gyűjteményt és az Erdélyi Múzeumot, és később az Igaz
Zsebkönyvet s Kisfaludy Auroráját � és a legfontosabbat, az új nemzedéket is innen
ítélte meg. Boldogan írta ugyan: �Rendes dolog, hogy az a megfoghatatlan individua-
litás mint üti ki magát minden cselekedeteinkben�11, ám mindezek ellenére csak az
egyéniségformáját, lelki színét szerette viszontlátni követőiben. Így történhetett, hogy
amikor �a nemzet közkedvességű Poétáji� Csokonai és Kisfaludy Sándor voltak, ő
legnagyobb irodalmi értékeinknek Szemere Emlékezetét és Reményét, Kölcsey
Phantasiá-ját, ennen �Epigrammáit s Töviseit�, Szentmiklóssy Alajos Világait s az Er-
délyi Múzeumot tartotta.12 Kazinczy az individualitást azonosította ízlésiránya
individuációival. Nem gondolt arra, hogy a nagy írói egyéniségek mindig új keletet
jelentenek, kiket saját világtájukról kell felfedezni és megérteni.
Kazinczy a fiatal Vörösmartyt is ebből az � ő széphalmi � ízléstávlatából látja meg.
Mikor annak első versei � A számadóhoz és A völgyi lakoshoz � megjelennek az
Aurorában13, szokásos lelkesültségével írja Kis Jánosnak majd Zádor Györgynek: �S
hát az a derék, igen derék Veresmarty! Ha kiből, belőle várok igen sokat. Édesség, és
a� mi igen sok, érettség öntött el dolgozásán.�14

A levelek írásakor, 1823 végén Vörösmarty Görbőn tartózkodott, nem tudhatott azok-
ról. 1824 januárjában már Pesten volt, ekkor került kezébe Kazinczy Kovacsóczyhoz
írt � hasonló tartalmú � két levele. Vörösmarty � aki ekkor huszonnégy éves volt,
Kazinczy pedig hatvanöt � valószínűleg ismerte �a főliterator� érdemeit. Nevét csodá-
lattal hallhatta fehérvári cisztercita diákként, ellentmondó érzések között hallgathatta
munkássága méltatását Czinke Ferenc egyetemi előadásain; műveit olvasta Börzsöny-
ben, ahol Fehér László megismertette a széphalmi mester elveivel is. A rendkívül
szerény Vörösmarty kitüntetésnek vehette, hogy Kazinczy felfigyelt �mutatványaira�.
Annál feltűnőbb a Kazinczyhoz írt, 1824 február 18-án keltezett levele.15 Különös.
Meglep bennünket a levél hűvös, tartózkodó jellege.16 Jóllehet érezzük a tiszteletet,
de valami � bár szerénységgel hordott � mértéktartó tudatosság, önérzet vonul végig
rajta. Meghajol Kazinczy érdemei előtt, mert �a mostani kornak utat nyitott a szaba-
dabb menetekre�. Javalló ítéletét �örömül és ösztönül veszi�, védelemnek tekinti azok
ellen, akik megjelent darabjait �ócsárolni fogják�. De minden egyéb hiányzik a levél-
ből: nincs benne hízelkedő megalázkodás, szokásos pártfogás-kérés, az irodalmi tá-
jékoztatás, nevelés esdő hangja. Így csak az írhat, aki már túl van a kezdeten! 1824
elején vagyunk, a Zalán futása � �már kevés hia� � készen van. S Kazinczy sejtette
ezt. A válaszul írt levélben � szokása szerint személyes adatok után kérdezősködik �
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van egy mondata, ami elárulja találó sejtelmét: �Sokat várok Tőled � írja �, mert jó jel,
ha a kezdő nem félig-érettet ád.�17 Érezte ugyanakkor azt is, hogy Vörösmarty egyéni-
ségének jellegében, kultúrájában van valami, amely miatt már nem az övé. Legjob-
ban Kazinczyt a Zalán futása izgathatta. Az eposz készültségi fokánál jobban
érdekelhették annak esztétikai vonásai. Eddig több eposzról mondott ítéletet. �Vice
Ispán Gyöngyösinek� foly verse, minden érdeme ez� ő rontotta el a Magyarok ízlé-
sét. Azolta minden csak könnyen ír, s nem igyekszik jót és szépet írni. Zrínyi nem folyt
így, de jól írt.�18 Horváth Ádámban �kár�, hogy az ójabb nyelveket nem tanulta, kár,
hogy a�mit nem ismér, útálja��19 Fazekas Mihály Lúdas Matyijában: �A gondolat jó, az
oeconomia jó, a stílus miserabilis, a prosódia is az, a moralitásról nem szólok.�20 Ka-
zinczy kész formai kategóriák alapján ítélkezik, így várta a kész Zalán futását is.
Közben levelezésük � és minden más kapcsolatuk � megakad 1828-ig, amikor Vörös-
marty (már mint a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője) levelet ír Széphalom ősz
ítészének. Jóllehet a �személytelenség� éveiben is mindent tudnak egymásról. A régi
triász helyét Toldy Ferenc és Stettner-Zádor György foglalja el. Főleg az utóbbi tapin-
tata, figyelmes gondossága pótolja a levélíró Vörösmarty nehézségeit, esetenkénti
kedvetlenségét, egyben kiszolgálja a csillapíthatatlanul érdeklődő Kazinczyt híreivel.
Tőle szerez tudomást pl. a Zalán futásának elkészültéről. �A céhbeli kritikusok � írja �
aligha lesznek elégedettek, mert ő Homért és Ossiant tanulván, magának egy mind a�
kettővel rokon, s mind a� kettőtől független nemzeti maniert teremtett.� Ugyancsak
Stettner-Zádortól értesült, hogy Vörösmarty �nehéz színjátékai� elkészültek.21 Szin-
túgy ő tájékoztatja Vörösmarty ortographiai felfogásáról, jottista írásmódjáról; Verse-
ghynek �csömörig emlegetett tiszta magyarságá�-tól elforduló ízléséről, egynémely
nyelvészeti elvéről, melyek Kazinczy vezéri öntetszését teljesítették ki.
1828. február 18-án Fáy Andrásnál az egymást távolról tisztelők térben felette közel
kerülnek egymáshoz, de baráti kapcsolat nem alakul ki közöttük. Kazinczy amikor az
Aspasiában olvasta Vörösmarty Emihez, A csendes haló, a Zalán futása megjelent
részét, barátainak spontán kifakad: �ősz fővel irigyli V. versezetét�� �Ezt a két na-
gyunkat (t. i. Vörösmartyt és Bajzát) � forgatván szemem előtt, kedvem volna elmon-
dani: Nunc dimittis servum tuum, Domine��22

A magasztalások évről-évre mind erőteljesebbek. Mikor megjelenik a Zalán futása és
a Cserhalom, így ír Zádornak: �Megjövendöltem első fellépésekor, mi fog válni a� de-
rék ifjúból s íme, teljesedve van. És mi lesz ő még ezután!�23

Toldynak szinte elragadtatással számol be érzéseiről: �Te értesz, miért esik az, midőn
az ő dolgozását olvasom, elragadtatva nézem, mi lesz ő akkor, midőn én már őtet
nem fogom olvashatni. Hic vir hic est, quem promitti saepius audis. Ne szólj neki
semmit, de csókold össze forróan az én nevemben.�24

Figyelme Vörösmarty anyagi helyzetére is kiterjed: �Az Akadémia alkotóji jól tennék,
ha őtet függetlenségbe helyeznék, mint Bernstorf Klopstock-ot� � írja Bajzának.25

Vörösmarty azonban tartózkodóan hallgatag. Levelezésében nyoma sincs annak, hogy
Kazinczynak, akárcsak közvetett formában, válaszolt volna. E levélírói nehézkessé-
get Gyulai Pál azzal indokolja, hogy Vörösmartyt bánthatta: a széphalmi mester gyak-
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ran együtt emlegette Kovacsóczyval.26 Kazinczy ezzel � Stettner és Toldy felvilágosí-
tó figyelmeztetésére � később felhagyott. Feltűnhetett Vörösmartynak ezekben a nyi-
latkozatokban az is, hogy Kazinczy mindig csak általánosságban szól, magasztal, de
sehol sem konkrét, soha nem mond róla nyílt bírálatot. Kazinczy éppen arról volt is-
meretes, hogy bírálatai szintetikus jellegűek: bennük a filológus, nyelvész és az esz-
téta a legapróbb részletekig dualizálták tárgyukat. Vörösmartynak szükségképpen észre
kellett vennie: a csak magasztaló elismerések mélyén valami rejtve marad. Valami
lappang.
Kazinczyn ezidőtájt meghatározhatatlan nyugtalanság hatalmasodott el, s ez nem
egyszer nehezen értelmezhető állásfoglalásra kényszerítette. Régi, meghitt triásza
(Horvát István, Vitkovics Mihály, Szemere Pál) felbomlott, sőt el is idegenedett tőlük.
�Kínos nekem érezni, a Triasz bizalmatlanságát irántam. Hinnem kelletett, h. a barát-
ság közülünk odavan, éspedig örökre� � írja Szemerének 1821-ben.27 Egyébként is
irodalmi irányítás, szervezés dolgában vajmi keveset várhatott tőlük, akik inkább szép-
lelkű szolgálatot, mint írói hivatást teljesítettek.28 Aki vérbeli író: Berzsenyi és Kölcsey
� elhallgatott. Vagy mint Kisfaludy Sándor � Kazinczy ellenlábasává vált. Kazinczyra
ráhajol az irodalmi nemzedékváltás leszálló napja. Mindinkább elmagányosul.
Ugyanekkor Pesten új nemzedék bontja szárnyait, jóllehet a széphalmi mester küz-
delmeinek elvi lényegében osztoztak, ám lelki konstitúciójuk merőben más. Ez a nem-
zedék merészen és nyíltan szabadelvű: végleg szakított a �Grammaticai Catholicismus,
Grammaticai Protestantizmus, Grammaticai Deizmus� pártszempontjaival.29 Teljesen
szabad és független irodalmat akar.
Kazinczy ennek igen örülhetett, hiszen éppen ebből a zsákutcából nem tudott kiká-
szálódni. Fogva tartotta mindenkivel megbékélni akaró udvariaskodása, amely miatt
saját gondolataival is alig-alig merészelt előhozakodni. Azonban nem látta meg, avagy
későn ébredt arra: ez az irodalmi szabadelvűség csak egy szegmense Bajza, Helmeczy,
Schedel, Stettner, Kisfaludy Károly, Vörösmarty, �a szent kör�30 lelkületének. S talán
legyőzetésének tekintette, hogy e kör irodalma � amely tulajdonképpen új formát alig
hozott, és jórészt a nyelvújítás nyelvanyagával dolgozott31, egy előtte idegen irodalmi
gondolkodásmód meghonosításával � most elhomályosítja, meghaladottá teszi az ő
irodalmát, ahol már nincs senki, aki hatásában, teremtő tehetségben az új körrel ver-
senyezhetne, főleg nem Vörösmartyval.32 A közelmúltból Kisfaludy Sándor elleni kriti-
kájának következményei véleményének óvatos és körültekintő megfogalmazására
figyelmeztették. Így számára egyetlen útként a tartózkodó tónus maradt, a nyilvános-
ság előtt megelégedett a Vörösmartyban jelentkező irodalmi haladás hangsúlyozott
kiemelésével.
Kazinczy mindvégig távol maradt Vörösmarty költészetének méltató elismerésétől.
Ha egy-egy költeménye � pl. A magyar költő � �kedves� volt is előtte33, újszerűt nem
látott benne, így nem is értékelte sokra a lírikus Vörösmartyt!34 Igaz: a Vörösmarty-líra
hangpompája, eszmélkedő elborulása, ünnepélyes szónokiassága, mindenekfelett
pedig képzeletének delejes, merengésre késztető színei még nem készültek el. Ka-
zinczynak pl. nagyobb gyönyörűsége telt Bajza Bordalában.35 A költemény könnyed,
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ideát sugalló andalgásában, finomkodó, érzékeny dalszerűségében több értéket ta-
lált, mint Vörösmarty szózatos lelkességében, amely mögött csak a fiatalság fegyel-
mezetlen érzelmi tarkaságát látta. Nem ismerte fel, hogy éppen ez az érzelmi
egyéniesülés új hangja. A romantikáé! Az érzések csendes, festegető, típusmintázó
színvilága, a lírai hangzatkák érzékeny dalsötétje, a szentimentalizmus maga kialvó-
ban. Új embertípus van kialakulóban.
Még idegenebb maradt Kazinczy előtt Vörösmarty epikája. Majd� egy évig hallgat a
Zalán futásáról.36 Amikor pedig Zádornak és Toldynak megnyilatkozik, csak a hexa-
metereket dicséri benne, amelyeken Emil fiát tanítja a versejtegetésre37, s irigykedve
emlegeti �a szép Hajnát�. A Cserhalomról Bajzának ugyanúgy szól, hogy �az olly díszt
ad, mellyet a szomszéd, tőlünk csínnal messze fölül álló litteratura is dicsekvőleg
említene�.38

Kazinczy első kritikáját a Zalán futásáról 1827-ben írja, de azt is csak akkor, amikor
Guzmics Izidor pannonhalmi bencés levelének bírálata felszabadította bátorságát.
Elismeréssel emeli ki az eposz ossziáni kezdetét, harmóniáját, amellyel �a hadi dolgo-
kat szépen és szép mértékben egyesítette az emberi szív érzéseivel�; megadja neki a
szokásos legnagyobb dicséretet: �Zalánnal Literaturánk és korunk kevélykedhetik�.
Kifogásolnivalót � látszólag � alig talál benne. Azt is rendkívül óvatos, inkább csak
elvet érintő módon teszi (amelyből hiányzik a kritikai felfogás határozottsága, a kifo-
gásolt szöveg pontos elemzése). Mindössze két óhaja van: �én azt szeretném � hang-
zik az első �, hogy Zalánjában leltem volna több nyomát Homérnak�. A másik pedig:
Zalán is sokat nyert volna, (mint minden egyéb munka), ha Vörösmarty követte volna
Horatius intését.39 Kazinczy igazi meggyőződését eltakaró módszeressége leplezi le:
a Zalán futása nem az ő esztétikai értékeire volt szabva.
Közben állandó érdeklődéssel vesz tudomást Vörösmarty drámáiról és az Ezeregyéj-
szaka fordításának első kötetéről. Végső ítélete a �Kazinczy útja Pannonhalmára,
Esztergomba, Vácra� lapjairól hangzik el. Ahogy eddigi nyilatkozatai a kritikán innen
estek, ez viszont azon messze túllőtt. �Nem pirulok megvallani � írja � a párducos
Árpád tömjénezőitől végre borzadok s szégyellek tekinteni társoknak. Én nem tudom,
az a becsületes ember mit véthete oly nagyot az Istenek ellen, h. ezer esztendeig
csendesen fekhetvén sírjában, most onnan minden által felrángattatik, a� ki elhitette
magával, h. hexametert pörölyözni, s valami olyanformát, mint az Eposz, összefirkálni
(kiemelés tőlem � R. T.) is tud.�40

E kijelentés mélyén egyéni keserűség érezhető, hiányzik belőle a kritikai igazság tár-
gyilagos szolgálata. Kétségtelen: Kazinczy az új irodalom vezéreit támadja. Némi ok-
kal. De érthetetlen, miért éppen azzal akarta ezt a nemzedéket megsebezni, aki
legnagyobb dicsősége volt: Vörösmartyval. E harcban Kazinczy őszintesége kapta a
legszomorúbb sebet. Minden eddigi ítélete önvesztő; magasztaló bókjainak szétomló
köntöse alól engesztelhetetlen éllel villan elő ítélete, amelyről nehéz eldönteni: az
igazság vagy az ízlés ellen vétett nagyobbat. Mi magyarázza Kazinczy magatartását,
amelyben nemcsak Vörösmartyval, hanem önmagával is szembekerült?
Kérdésünkre csak történeti úton felelhetünk.
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Vörösmarty 1828-ban lett a Trattner György által indított Tudományos Gyűjtemény
szerkesztője. Válságos körülmények között vette át a redaktori teendőket.41 Fejér
György, Mokri Bertalan, újra Fejér, Jankovich Miklós, Schedius Lajos, Vas László,
végül Thaisz András és segítőtársa, Szemere Pál követték egymást a főszerkesztői
stallumban, de nem tudták megadni a folyóiratnak azt az elvi egységet és tekintélyt,
amellyel az a magyar szellemi élet irányítója lehetett volna. Sok volt közöttük �az elsó-
zó szakács�42, pártoskodó elfogultságaikkal a folyóiratot megfosztották tudományos
hitelétől. Kölcsey például keserű gúnnyal írt a Jankovichianismus Horvatianismusról,
melynek ilyetén nem kívánt munkatársa lenni.43 Thaisz eleinte � Vitkovics és Szemere
hatására � Kazinczy felé irányítja a folyóiratot. 1824-től pedig mintha Döbrentei Gá-
borhoz húzna. A szerkesztés magán viseli az elvi részeiben ki nem forrott irodalmi
élet minden bizonytalanságát. A szerkesztők nem voltak tisztában az irodalmi nyilvá-
nosság feladataival. A nacionalizmus iránygondolataival dolgoztak, azt azonban a
művelődés és a haladás eszméivel képtelenek voltak kritikailag összeegyeztetni. A
munkatársak az irodalmat a �libertas conscientiae� folytatólagos, érinthetetlen terüle-
tének tekintették, az irodalmi munkásságot szinte a vallási érzékenység (minden más
felfogás ellen tiltakozó) jogával egyénítették. Az ott közöltek csak �magyarországi írá-
sok�, amelyekből hiányzott az irodalomról alkotott tárgyilagos és szintetikus ítélet. Ez
az állandó belső ellentmondás magyarázza: elvszerűség híján miért kívántak a szer-
kesztők diktátorok lenni; miért nem fejlődött ki a kritikai éthosz, miért nem alakult ki
olvasótábora, s miért hagyták ott az igazán értékes írók.
Érthető tehát, ha a kiadó más szerkesztőre gondolt �s a nemzetet és a közönséget
azzal a nem tsekély reményt ígérhető tudósítással� lepte meg, hogy �Tekintetes Tu-
dós Vörösmarty Mihálynak mint új Szerkesztőnek és kedvelt nemzeti Irónak neve
által nem tsekély mértékben megelőzte a ditső Magyar Nemzet óhajtásait�.44

Vörösmarty első útja Kazinczyhoz vitt. Tudomására hozta: átvette a Tudományos
Gyűjtemény szerkesztését, egyúttal elkérte tőle a Pályám emlékezete c. önéletrajzát
(bizonyos változtatásokkal) közlésre. Kazinczy � bár a szerkesztőcseréről már Toldytól
értesült � boldog volt. �Mit tagadhatnék meg én azon férfiútól � válaszolja � kinek
nagyságát már első megszólalásakor érzettem, nevekedését csodáltam, jövendő fé-
nyét előre látom.�45 Minden szerkesztői kérést teljesített. Talán arra is gondolt, hogy a
Tudományos Gyűjtemény ezentúl az ő programját fogja szolgálni. Hiszen bármennyi-
re eltávolodott a folyóirattól, az emlékek, melyek hozzákötődtek, determinálták. Itt
közölte Horváth Endre az első kritikát munkásságáról; hivatalos nyilvánosság előtt itt
fejezte be a nyelvújítás korszakos munkáját,46 s itt jelent meg 1817-ben Szemere Pál
összeállításában az újított szavak jegyzéke. Minden más �folyóírás� csak frusztrálta
Kazinczyt. Az Aurorában nem szerette a túltengő nemzetiességet. A Hébében �csak
virágok vannak, ha néha alaktalanok, színetlenek vagy illattalanok is�. Amúgy Igaz
Sámuel halála után ő akarta átvenni, de inkább �képes poétai s prózai anthológiát�
kívánt szerkeszteni helyébe. Az Élet és Literatúráról az volt a véleménye, hogy nincs
áttekinthető beosztása, �csak olly elkészült ember érti, mint akik írták�.
Kazinczy reményét mintha Vörösmarty igazolni látszott volna. A Tudományos Gyűjte-
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mény címlapjáról elhagyta a �fáklyás gyermek vignetet�, mely Kazinczy előtt a �neki
dühödt nemzetiség� jelképe volt. Programjából azt is láthatta, hogy abban a nemzeti-
esség a haladással van összekötve. Mintha régi álma valósult volna meg: �A Magyar
Útra külföldi virágokat is hintegetni.� S a gyermekgéniuszt fölválthatta Ferenczy István
Kazinczyról mintázott szoborterve: a Bölcs Pannon� �amint maga magát egy fátyol
alól kitakarja, és maga magát kifejtőzni igyekszik,� a jobbkezébe egy visszafordított
fegyver�.47

Még inkább megnyugodhatott Kazinczy, amikor megismerte Vörösmarty nyelvújítás-
sal kapcsolatos állásfoglalását. Vörösmarty szerkesztői megjegyzései bizonyítják:
Kazinczy szellemében gondolkodott. �Nagy különbség józanul, ízléssel, s lélekkel s
ellenben oktalanul, ízlés, lélek nélkül újítani� A szokáshoz (usus) idő kívántatik s
éppen ennek tulajdonítja Horatius is a ius norma loquendi-t. Mit akarunk mi idő előtt a
szokásról ítélgetni? munkáskodjunk, kiki legbölcsebb belátása szerént, a többit hagy-
juk az időre. Kiforrja a nyelv a nem bele valót�Valljon micsoda nyelven fog az Érteke-
ző aestheticai, philosophiai vagy akármely tudományos értekezést írni? az újat gyűlöli,
az avulótól borzad, a deákos magyarsággal szinte elméskedik: alig marad hátra egyéb,
minthogy magyarul ne írjon vagy csak ollyant, ami igen híven őrizkedik minden tudo-
mánytól s újabb gondolattól, csakhogy a mindennapiság határát által ne hágja� A
nem olvasás, a részvétlenség az, melly akármelly emelkedő literaturát eltemethet.� 48

Kazinczy azt már nem élhette meg, hogy lássa, mint viszi Vörösmarty a nyelvújítás
szellemét diadalra. De örömére szolgálhatott, hogy Vörösmarty Kazinczy élete értel-
mét kitevő munkájában mellé állt. Ifjúkori rajongása felszítódik, s azon van, hogy arc-
képét megfestesse s a folyóiratban közölje.
Az irodalmi viszonyok azonban éppen akkor vesznek olyan fordulatot, mely megtörte
a két figyelmes lélek egymásra áramló sugárzását.
Vörösmartyt is elérte a Tudományos Gyűjtemény szerkesztőinek végzete: a kívülről
érkező hatások fölibe kerekedtek. Toldy és Bajza inspirációjának a passzív karakterű
Vörösmarty nem tudott ellenállni. Egyébként is kiderült, egyénisége nem való szer-
kesztőségre, ő inkább elméleti beállítódású. A megalakult Tudós Társaság is sok ide-
jét elvitte. Bajza és Toldy a nevére inkább támaszkodott, semmint ő az övékére.
Az irodalmi közélet ez idő tájt vitákkal (�pörökkel�) telített. Vörösmarty a Conversations-
lexikon-pör vagdalkozásaiban csak közvetve vett részt: a Tudományos Gyűjtemény-
ben helyet adott Bugát Pál bírálatának,49 így ő is hozzájárult Döbrentei Gábor
összeroppanásához. Döbrenteit ő sem szerette, hiszen ellensége volt az új írói nem-
zedéknek. Érthető tehát, hogy ha nyilvánosan nem is, de baráti körben helyeselte
Kazinczy Döbrenteihez írt levelének megbélyegző tónusát50 Az ellentétek a Bajza,
Toldy és Vörösmarty nevével fémjelzett új nemzedék és az agg mester között az ún.
Pyrker-pörben, Kazinczy Szent Hajdan Gyöngyei-fordítása kapcsán kerültek felszín-
re. 1831-ben a Bajza szerkesztette Kritikai Lapokban Toldy erősen megbírálta  Kazin-
czyt, amiért prózában magyarította Pyrker egri érsek német nyelvű vallásos eposzát.
A vád túlzott arisztokrata-tisztelet, hazafiatlanság és korszerűtlenség volt. Ettől kezd-
ve Kazinczy �a tiszteletet érdemlő kis kört� másként kezdte látni. Vörösmartyval meg-
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billen � immár véglegesen � kapcsolata. Amikor 1831. május 2-án Teleki József asz-
talánál találkoztak, Vörösmarty csak ennyit mondott Kazinczynak: �Neki Pannonhalmi
Utamra az a megjegyzése van, h. amit felőlök mondok, nem áll meg a maga helyén
ezen Munkában, és hogy a szemtelen vadság, neveletlenség, éretlen gőg sértők.�51

Kazinczy a kijelentésre nem felelt. Talán Vörösmarty tárgyilagossága � egyéni sérel-
meit nem emlegette � lefegyverezhette. Jóllehet Kazinczy hitelt adott ugyanakkor azon
vádnak, hogy Kovács Pál, Szalay László Bimbó c. verses kötetéről írt recenziójába
Vörösmarty beledolgozott, hogy �még jobban megszégyenítse. Mert Bajzáék nem
méltóztatnak a magoknál ifjabbat a magok társaságában megszenvedni.�52

Soha többé nem találkoztak, sem levélben, sem másként. Egymástól távolodva hig-
gadtabban gondolhattak vissza a küzdelemre, mely inkább személyi, mint elvi állás-
pontot tükrözött. Kazinczy még abban az évben meghalt. A Tudományos Gyűjtemény
is meghajolt emlékezete előtt: �Literaturánk őszeinek végsője lezárta viszontagságok-
kal s érdemei sokaságával nevezetes pályáját 72 eszt. korában.�53

A Vörösmarty és Kazinczy közti nagy távolságnak oka nem viták elvi szenvedélye,
hanem nemzedékprobléma. A nyelvújítás kérdésén kívül alig volt egymásra több utalt-
ságuk. Vörösmarty maga kevés új szót alkotott, de elfogadta a nyelvújítást, s nyelv-
képzeletével egyéni módon gazdagította irodalmunk életét. Ahogyan Kazinczy nem
gátolta, de emelni sem emelte Vörösmarty pályáját, minthogy Vörösmarty sem Kazin-
czyból indult ki, s így nem is folytatta.
Kettejük között egy egész irodalmi világ, új kultúra áll. Kazinczy nem értette meg Vö-
rösmartyt: más ars poeticát vallott. Az ideaegység elsőségének hangoztatásával a
műalkotás műfaji tisztaságát elébe helyezte az egyéniség önkifejezőkészségének.
Az ihlet percét csak a műgond intellektuális fegyelmezettsége � az élet zajától messze,
rejtetten � örökíthette meg. Vörösmartynak nem állt rendelkezésére korábbi ars poe-
tica, de két erő hatalmában tartotta: a nyelv bája54 és az egyéniség új érzése. Jóllehet
belső megvilágításban egy-két fénypászma még a régi, eszményítő fényforrásokra
emlékeztet. Az ő költészete a jövendő mindenképpen bekövetkező ünnepe � lét-íz,
melyen át megsejthető az élet mélysége. Formai tudatossága minden artisztikus me-
revségen áthatol, sorsvállalása hangulatszabadság. Nyelvkezelése tudós gondossá-
gát a teremtő nyelvképzelet bősége ostromolja. Költészete életteli és a keresett, várt
világ reményeinek különös elegye. Maga a romantikus káosz. Amiből majd kitisztul az
ember.
Bizonyos: Széphalmon mondták ki először, emberi szónak legvonzóbb szolgálata a
szépség. De Vörösmarty hexameterei nemcsak a szépséget szolgálták, hanem az
ünnep erejét is: a magyar földre (is) bevonuló nemzeti géniuszét. Jóllehet a világító
fáklya Kazinczy kezében lobogott.
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ményítés, in: Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1830-1842, Budapest, 1990.
50 KFL, XXI.: 38-39.o.
51 KFL, XXI.: 541.o.
52 Tudományos Gyűjtemény 1831. III. 106-114.o.
53 1831. VIII.: 120-121.o.
54 Czapáry L.: Vörösmarty emlékkönyve, Budapest, 1905, 220.o. � Stettner Györgyhöz írt levele.
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A honfoglaló magyarság történetét, helyét az európai kultúrában, műveltségben dön-
tő módon az határozta meg, hogy I. István király a keresztyén egyház nyugati ágát
fogadtatta el népével. Az első hittérítő szerzetesek német tartományokból érkeztek
hazánkba, alapítottak kolostorokat, s tevékenységük révén kezdték meg működésü-
ket az apátsági, kolostori iskolák. A pannonhalmi apátság kiváltságlevelét Szent Ist-
ván 1001-ben adta ki. Kétségtelen, hogy a katolikus egyház a hittérítést, a templomok
építését tekintette elsőrendű kötelességének, az iskolák ügye ekkor még háttérbe
szorult. Csak a 16. század végétől a kegyes tanítórend tagjai, a piaristák szánták rá
egész életüket az iskolai nevelés ügyének. Ezek az iskolák ott jöttek létre, ahol kolos-
torok voltak; egyéb városi, falusi iskolák szervezése nem szerepelt a katolikus egyház
terveiben.
Az oktatás, nevelés területén gyökeres változást hozott a reformáció. Az 1567-es
alkotmányozó zsinat 65. cikkelyében ezt olvassuk: �Itt is jámbor szorgalmat, hűséget,
engedelmességet kíván a Szentlélek a tanítóktól és hallgatóitól, továbbá mérsékletet,
szerénységet az erkölcsben, viseletben, ruházatban és öltözetben. A tanulni nem akaró
tanítványokat pedig, akik mindig kószálnak, helyöket szerte változtatják, folyvást új
tanítókat keresnek, az iskolai munkát és gyakorlatokat folytatni nem bírják, a szent
beszédeket is az Urnapokon nem hallgatják s gyakorlatul leírni nem akarják, könyveik
nincsenek, kik mindent dobzódásra, részegeskedésre fordítanak, s nem is avégett
tanulnak, hogy az Istennek és egyháznak kedvére legyenek vagy szolgáljanak: az
ilyeneket az egyházból kivettetendőknek nyilvánítjuk és az egyházi jótéteményre mél-
tatlannak ítéljük�. A netán részegeskedő tanulókon az akadémiák hallgatóit kell érte-
nünk, és nem az elemi vagy � mai szóval élve � az általános iskolák növendékeit. A
református prédikátornak tehát nemcsak az volt a kötelessége, hogy végezze az egy-
házi szolgálatokat, hanem hogy kifejezetten pedagógiai tevékenységet is folytasson.
Arra a sokszor használt kifogásra, hogy nincs pénze a falusi gyülekezetnek iskolát
építeni, Méliusz Juhász Péter debreceni püspök ezt válaszolta: �Csináljatok a temp-
lomból iskolát�, vagyis a gyermekek oktatása a templomban folyjék.
Az 1595-ben kiadott �Felsőmagyarországi cikkek� 26. pontja elrendeli: �Tanulni és
tanítani kell. Mivel az iskolák az egyháznak azon veteményes kertjei, melyekből az
Isten a maga gabonájába munkásokat szokott hívni, a tanulóknak maguknak is � kik
az iskolában a hasznos tudományokkal foglalkoznak, � ki kell tüntetniök nemcsak
erkölcsökben, hanem még külviseletökben is a kegyességet és példás szerénységet,
� még ruházatot is ehhez az álláshoz kell viselni. Azokat pedig, akik ő hozzájok nem
illő katonai öltönyt, felmetszett süveget, lovagcsizmát, török hajnyiratot és más effélé-
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ket bitorolnak s helytelenül fegyvereket viselnek és dorbézolnak, az iskolából ki kell
csapni�. Ugyanennek a zsinati határozatnak a 6. cikke kimondja: �emlékezzenek meg
a lelkipásztorok, hogy ők nem tunya heverésre, sem külső gazdálkodásra, hanem az
Úr gabonájába hivattattak, a melyben olvasással, tanulással és tanítással kell
foglalkozniok. Különben a nem tanulók és hanyagok és a Szentírásban jobban-job-
ban elő nem haladók, mint haszontalan béres szolgák fognak elüzetni�.
Mindazok a rendelkezések, amelyeket a 16. században tartott zsinatok megalkottak,
nem maradtak papíron, mert a már idézett 1567-es debreceni zsinat 65. cikkelye az
esperes kötelességévé tette az évenkénti egyházlátogatást: �A látogatás alkalmával
pedig a lelkipásztorokat, egyházszolgákat, tanítókat, harangozókat, énekvezéreket s
mindazokat meg akarjuk vizsgáltatni, akik egyházi szolgálatban vannak, jelesen a
tanulókat is, kik megesküdjenek és tanítójokról nyilatkozzanak�. Ez a kötelesség a
prédikátor és a gyülekezet közötti viszony feltárását is előírta, vagyis kölcsönösen
�eskü alatt� nyilatkozott a prédikátor a gyülekezetéről, az pedig a prédikátorról. A zsi-
nati határozatok demokratikus jellegét mutatja, hogy a gyermekek is elmondhatták
véleményüket a tanítójukról. Az iskolák látogatását mindaddig végezte az illetékes
esperes, amíg ezeket nem államosították. Persze a régi szokás elmaradt, a tanulók
már nem mondhattak véleményt a tanítójukról. Az idők folyamán létrejöttek az iskola-
székek, amelynek elnöke a mindenkori lelkipásztor volt, és a tanítót az egyháztanács,
a presbitérium választotta.
Az egyházlátogató esperes számára kérdőpontokat állítottak össze, ezek alapján vé-
gezte a vizitációt. A legrészletesebb ilyen jellegű utasítás 1762-ben készült Debre-
cenben. Százharmincnyolc (!) kérdőpontot tartalmaz, s részletességére jellemző, hogy
megtiltja a korábbi fenyítő eszközök használatát. Amelyik iskolában �nyakvas van,
döntessék ki, mert törvényházat illet az, gonosztevőt�. A nyakvas börtönben haszná-
latos, faoszlophoz szerelt, lakattal ellátott kínzóeszköz volt. A vizitációt végző esperes
csak a vessző alkalmazását engedélyezte az eddig szokásos korbács helyett.
Korábban a fiú- és lánygyermekek együtt tanultak, de a városokban a 18. század
folyamán létrejöttek a külön leányiskolák. Az 1762-es szabályzatnak megfelelően az
esperes ezeket az osztályokat is ellenőrizte. A leányok tanítója nem végzett maga-
sabb képzést, mert ilyen intézmények még nem voltak hazánkban. Ő önképzés útján
jutott el odáig, hogy alapfokú ismereteit továbbadhassa növendékeinek.
A tanításhoz, akár alsó, akár felsőfokú oktatásról beszélünk, tankönyvekre volt szük-
ség. Amint láttuk, a reformáció a magyar nyelv terjesztését tűzte ki célul. Ezt segítet-
ték elő a magyar nyelvű bibliafordítások, s az a tény, hogy az istentisztelet, az éneklés
teljes egészében magyarrá lett. Iskolákról lévén szó, az igyekezet a tankönyvek ki-
adásában is megnyilvánult, vagyis nem véletlen, hogy az első magyar nyelvű ábécés
könyvet Sylvester János írta 1538-ban, majd az Újszövetséget fordította magyar nyelv-
re, s nyomatta ki 1541-ben. Ettől kezdve sorra jelennek meg a részleges bibliafordí-
tások és velük párhuzamosan az ábécés könyvek. Ez persze korántsem jelentette
azt, hogy minden iskolás kezébe vehette volna ezeket. Még a prédikátor vagy tanító is
nehezen juthatott hozzá egy-egy példányhoz, mert a korabeli nyomdák képtelenek
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voltak ezres példányszám előállítására. A lényeg azonban mégis az, hogy a magve-
tés munkája elindult: akár könyvből, akár anélkül, de a református iskolákban, a fal-
vakban és városokban egyaránt magyar nyelven folyt a tanítás.
Szinte a hazai reformáció elterjedésével egyidőben alapították hazánkban a felsőbb
oktatást célzó intézeteket: Pápán, Sárospatakon 1531-ben, Debrecenben 1538-ban
kezdi meg tevékenységét a Kollégium, hívja és várja a falusi, városi iskolák kiválóbb
növendékeit, hogy ezek akadémiai szinten tanuljanak tovább. Az iskolahálózatok köz-
pontjai, a nagymúltú református kollégiumok társadalmi és tudományos téren a ma-
gyarországi kálvinizmus fokozatosan emelkedő jellegét tükrözték. Szigorú,
személyválogatást nem ismerő, felelősségre és öntevékenységre serkentő belső éle-
tük miatt közösségteremtő szellemi gócokká váltak. Debrecenben márványtábla hir-
deti: �1538 óta áll ezen a helyen a református Kollégium. Ez alatt az idő alatt
aranybetűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai
között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt a nevelő és
oktató munka. Diákjai a nép fiai közül kerültek ki. Tanulmányaik végeztével, majd
sokszor évekig tartó külföldi tanulmányaik után is a nép közé tértek vissza, és a nép
körében szórták gazdagon szellemi kincseiket. Munkájuk nyomán falusi iskolák szá-
zai létesültek, magyar nyomdák keltek életre, templomokkal népesült be a magyar
Alföld, és magyar nyelven szólalt meg Isten igéje. A Kollégium könyvtárába szüntele-
nül gyűjtögették a mindenkori haladó tudomány legértékesebb alkotásait és ezzel a
művelt világ legjelentősebb tudományos gyűjteményei sorába emelték, de tanköny-
vekkel, tanszerekkel látták el a falusi iskolákat is. Ezek bizonyságait a kollégium mú-
zeum őrzi. A Kollégiumot minden időben a magyar nép páratlan áldozatkészsége
tartotta fenn, azért szolgálhatta az egyetemes emberi művelődést és haladást�.
Három református főiskola közül csak a debreceni kollégium hozta létre a partikula �
résziskola � rendszert, amely abból következett, hogy az intézmény évtizedeken át az
ország egyetlen református főiskolája volt. A két előbbi működését az ellenreformáció
lehetetlenné tette, így még a dunántúli eklézsiák is Debrecenből kértek lelkipásztort,
tanítót. Az idők folyamán 84-re növekedett az ország különböző részein létrejött par-
tikuláris iskolák száma. Ezekben a résziskolákban, a mai értelemben vett gimnáziu-
mokban, a kollégiumi tantervnek megfelelő szinten folyt az oktatás, az akadémikus
diák ugyanúgy mehetett külföldre, mint a debreceni, s a kapcsolat soha nem szűnt
meg az Alma Materrel.
Ugyanis túl azon, hogy a partikuláris iskolákban az oktatás, nevelés magasabb fokú
volt, és nagyobb követelmények elé állították a tanulókat, a rendszer lehetővé tette az
ilyen iskolákban szolgálatot teljesítő debreceni diáknak a külföldön való továbbtanu-
lás lehetőségét, tehát a diák előbb két-három évig falusi, városi tanító volt � illetve
addig, amíg a külföldi egyetemek látogatásához szükséges pénzt össze nem gyűjtöt-
te. Jóllehet a külföldi iskolázást Debrecen városa, a céhek, az erdélyi fejedelmek is
támogatták kisebb-nagyobb adománnyal, az alapot mégis az az összeg jelentette,
amit a diák a partikuláris iskolában megtakarított. A 16. század elején Krakkó, majd a
nyugati egyetemek közül Németország, elsősorban Wittenberg, illetve Svájc volt az
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úticél, de amikor az angol puritanizmus eszméi elterjedtek Európában, az irány Anglia
és Hollandia lett. A diákok nemcsak a tudásukat hozták haza, hanem a különböző
tudományos könyveket is, amelyekkel évente gyarapodott a Nagykönyvtár állomá-
nya. A diák a könyvek vásárlására külön összeget kapott a kollégiumtól. Persze nem
szabad arra gondolnunk, hogy a külföldről hazatért diákot professzori katedra várta a
kollégiumban. Több olyan prédikátor, tanító oktatta a gyermekeket az ábécére, az
egyszeregyre, aki Wittenbergben, Londonban vagy az utrechti egyetemen szerezte
diplomáját.
Comenius, a szemléltető oktatás úttörője csak négy évig, 1650-1654 között tanított a
sárospataki kollégiumban, itt írta az első magyar nyelvű, fametszetekkel illusztrált tan-
könyvét, de pedagógiai elvei később hazánkban és Európa-szerte is ismertek lettek.
Ennek bizonyságai az iskolai szertárak, gyűjtemények, amelyeket �múzeum�-nak ne-
veztek. A szertárak zömét a 18. század elején hozták létre, és az eszközök mind az
oktatás színvonalának emelését voltak hivatva elősegíteni. A fizikai eszközök, az ás-
vány- és növénytárak, az állatgyűjtemények nem kiállítási céllal létesültek a reformá-
tus kollégiumokban, hanem oktatási céllal, s úgy hozzátartoztak a tanításhoz, mint a
fekete tábla, a kréta, a palatábla vagy a palavessző. Kivételként Debrecenben, a 19.
században, a szertárakat a városi közönség számára is láthatóvá tették, amennyiben
vasárnaponként megadott időben bárki ingyen megtekinthette például az ásvány- és
növénytárat vagy az állatgyűjteményt. Később aztán a szertárak, a fizikai eszközök
valóban muzeális tárgyakká váltak, s a kialakuló iskolatörténeti múzeumok unikum
példányai lettek.
A reformáció pedagógiai hatása az egyetemes neveléstörténet fontos fejezetét alkot-
ja, magyarországi elterjedése hazánk oktatásügyének, társadalmi és nemzeti fejlődé-
sünknek és a magyar nyelv művelésének fontos közvetítő közege volt.
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�A legműveltebb magyar költő távo-
zott el nyolcvanévesen, de fiatalos ere-
jének teljében, valóban váratlanul.
Persze a műveltség költő esetében, a
poeta doctus nálunk eleve gyanús.
Hazánkban mindig az ösztönös költő
volt divatos. Talán csak Babits törte
meg időlegesen ezt a mítoszt. Pedig
hosszan sorolhatnánk művelt költőink
neveit. És ha most Képes Gézát a leg-
műveltebbnek mondtam, a költészeté-
nek értékeit nemcsak hogy nem
kisebbíti, hanem növeli, egyéni szí-
nekkel és a világköltészet sokszínűsé-
gével telíti.� � írta Vezér Erzsébet
1989-ben, s minden bizonnyal igaza
volt. Képes Géza nagyszerű forma-
nyelvi érzékkel rendelkező költő, első-
rangú műfordító, mindemellett az élet
visszásságait megváltoztatni akaró,
�par excellence� közéleti igényű mű-
vész volt, akinek életútja több ponton
kapcsolódott Sárospatakhoz. Összeál-
lításunkban emléke előtt tisztelgünk,
felidézve a róla szóló emlékezéseket,
a tőle származó verseket és vallomá-
sokat.

�Mátészalkán születtem, édesapám

kovács volt; úgy él bennem máig, mint
egy hősi alak. Természetesen mond-
hatják erre: minden fiú mítoszt csinál
az apjából. Édesapámból nem kellett
mítoszt csinálni; egyszerű vonások
ezek, amelyekből megépül az ő alak-
ja. Több verset írtam róla, végül, azt
hiszem sikerült egyet-kettőt írnom,
amiben az igazi alakját meg tudtam
rajzolni. Édesanyámat sokkal nehe-
zebb volt, azt hiszem egyetlen versem
sikerült, amiben őt írtam meg. Levél
anyámhoz címmel. Többször megkér-
dezték tőlem, hogy fogadták verseimet
otthon. Az öreg kovács című verset
édesapám hallgathatta rádión, sokan
gratuláltak neki rokonok, barátok, is-
merősök, nagyon meghatotta ez a vers.
Édesanyám a Levél anyámhoz című
verset az éjjeliszekrényén tartotta �
nekem erről soha nem szólt, de mond-
ták �, és mindig elolvasta lefekvés
előtt.� � emlékezett vissza a szülői
házra a költő, amelyben 1909-ben
meglátta a napvilágot. A mátészalkai
kislegény értelmiségi pályára vezető
útja kalandos. �Én négy polgárit vé-
geztem Mátészalkán, más iskola nem
volt, és ezt végezték el a gyerekek,

Képes Géza, a szavak művésze

Emlékek, versek, vallomások
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utána mesterséget választottak. Kitű-
nő eredménnyel végeztem, s hadd te-
gyem hozzá, ott már fölfedeztek, mint
költőt, 13 éves koromban. Természe-
tesen a sorsom az lett volna, hogy inas-
nak megyek, méghozzá az édesapám
keze alá inasnak, hiszen Gyula bátyám
is az édesapám keze alatt tanult ki ko-
vácsnak. De volt Mátészalkán egy re-
formátus segédlelkész, akinek a nevét
hálával említem meg, Filep Gusztáv-
nak hívták, aki elhatározta, hogy be-
lőlem nem inas lesz, hanem
Sárospatakra kell kerülnöm, gimnázi-
umba. Jó neve volt Patakon, és ajánló
levelet írt, de ez nem volt elég. Min-
denekelőtt latinul kellett volna tudni,
s én a polgáriban természetesen nem
tanultam latint. Osztályfőnököm,
Ferenczi Endre, átolvasta első versei-
met tartalmazó füzetemet, s azt írta a
végére: �Sic itur ad astra�, amiből én
egy szót sem értettem. Megkérdeztem
tőle, mit jelent: nagyon gyanús volt
nekem, hogy elutasítás. Annyit mon-
dott: tanuljak meg latinul, akkor majd
megértem. Ez a két dolog valahogyan
szerencsésen összekapcsolódott: Filep
Gusztáv követelése, hogy menjek Pa-
takra, gimnáziumba, és Ferenczi End-
re megjegyzése, hogy majd megértem,
ha latinul tudok. Négy osztály latin
tananyagát kellett négy hét alatt meg-
tanulnom, Filep Gusztáv tanított,
olyan eredménnyel, hogy sárospataki

diák lettem.� � idézi fel Patakra kerü-
lésének történetét Képes Géza.
A húszas évek pataki gimnáziuma óri-
ási előrelépést jelentett a kisdiák szá-
mára, bár tudjuk, hogy a Kollégium
fejlődésének nem kedveztek az I. vi-
lágháború utáni évek. A már csak gim-
náziumból és teológiából álló iskola
tanári kara elöregedett, és belefáradt a
háborúba. Az oktatás szakmai színvo-
nala őrizte ugyan a korábbi értékeket,
de a 20. század tudományos eredmé-
nyei, az ezek elsajátításához szüksé-
ges nyugati nyelvek ismerete, és az új
nevelési módszerek nem érvényesül-
tek. Néhány tanár 1919-ben túlzottan
exponálta magát, elbocsátásuk zavart
okozott. A trianoni béke kibillentette
Sárospatakot a régióban betöltött kul-
turális vezető szerepéből, a város ha-
társzéli településsé vált. A
jogakadémia 1923. évi bezárása to-
vább fokozta az iskola válságát.
Ezt a helyzetet Képes Géza is érzékel-
te, hiszen utóbb versben idézte fel is-
kolásévei színhelyét:

Az álomba hullt város (részletek)

Patak � a hírhedt húszas évek.
Ki e kisvárosba tévedt,
megtorpanva hátrahőköl
a megdermedt időtől.
Elvarázsolt vén város � a
változatlanság városa.
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(�)
Messzi múlt, most felidézlek,
vagy inkább csak idéznélek �
Hol egy ház, amelyik előtt
megállva, a rég-volt időt
visszahívnád, csak pár percig?
Szép homlokzatot se lelsz itt.
Mutatja még egy-két boltív:
valaha más világ volt itt.
(�)
Persze, nagy kincs a kollégiom,
s akad még jócskán régi rom,
de a város, egészben véve:
sablon, kirakatba téve.
(�)
Nagypatak, úri kaszinó,
Kispatak, korcsma, kuglizó.
Vén oskola, Rákóczi-vár,
kettő közt a város sivár.

Mégis tagadhatatlan, hogy a Kollégi-
umban szerzett latin, görög, német
nyelvismereti alapok és a diákköltői,
műfordítói sikerek nélkülözhetetlennek
bizonyultak a szellemi továbblépéshez.
Ő maga vallja, négyszer született.
�Először megszült anyám. Másodjára
megszülettem, úgy is mint költő: Sá-
rospatakon 1926-ban. Harmadjára új-
raszült az Eötvös Kollégium 1930 tájt
és végül: újjászülettem, mikor Irént
megismertem, 1944-ben.� A Sáros-
pataki Ifjúsági Közlöny szerkesztői:
Horkay László, Benke Kálmán és
Újszászy Kálmán � ők fedeztek fel

mint költőt 1926-ban, első nyomtatás-
ban megjelent versemet ők adták ki,
ezzel a megjegyzéssel: �A Főiskola
legifjabb nótafájának terméséből.� A
pataki diák környezetébe nehezen il-
leszkedett be, legszívesebben a Nagy-
könyvtárat bújta, ahol többnyire a
görög lírikusok verseit és Ovidiust for-
gatta, de mindent elolvasott a kezébe
kerülő könyvek közül. A szigorú könyv-
táros hiába óvta a modernektől: Sza-
bó Dezső éppúgy foglalkoztatta a
képzeletét, mint Móricz Zsigmond.
Azonban nemcsak a könyvtár vezető-
jének maradisága jellemezte ekkor
Patakot. Dávid Zoltán osztályfőnöke
és magyar-latin tanára nagy szeretet-
tel beszélt nekik Adyról, az önképző-
körben pedig szót kaptak a
legmodernebb áramlatok. A franciá-
ul már ekkor eredetiben olvasó ifjú az
önképzőkörben Baudelaire-t is szaval-
hatott.
Felkészülten érkezett tehát az érettsé-
gi után a pesti Eötvös Kollégiumba.
Pályám emlékezete című írásában
mégis arról vall, hogy már az első órá-
ban szembesült azzal: voltaképpen
semmit sem tud és az emberi fejlődés
útján még el sem indult. A magyar
�kiválóak iskoláját�, az Eötvös
Collégiumot Eötvös Loránd báró, vi-
lághírű fizikus, egyetemi tanár, az első
Wekerle-kormány vallás- és közokta-
tásügyi minisztere alapította édesap-



2004. ősz37

ja, Eötvös József, a kiváló író és az
1848/49-es forradalmi kormány mi-
nisztere emlékezetére, a híres párizsi
�elitképző�, az Ecole Normale
Superiore mintájára. Az intézményben
Magyarországon uralkodó germán
tanítási rend helyébe a hajlékonyabb,
türelmesebb s egyben messzire és mé-
lyebbre tekintő gall-szellem lépett,
ahová csak sikeres versenyvizsga le-
tétele után nyerhettek felvételt a kitű-
nő vagy jeles érettek, akiket ráadásul
két már végzett kollégistának kellett
ajánlania. A Ménesi úti épületben éj-
jel-nappal a kollégisták rendelkezésé-
re állott az intézmény több tízezer
kötetből álló soknyelvű könyvtára. Itt
tanult 1928 és 1933 között Képes
Géza. Vallomása szerint: �a kollégi-
um nyitotta rá a szememet a világra.
Ott fészkelt meg bennem az a felfo-
gás, az a hit, amit mindmáig vallok,
hogy nem elég, ha egy kis terület is-
merői, tudói vagyunk � a nagy össze-
függések megragadására és
kifejezésére kell törekednünk. Erre
láttuk a példát a legnagyobb kollégis-
táknál, Gombocz Zoltánnál, Horváth
Jánosnál, Szekfű Gyulánál és Pauler
Ákosnál.�
A magyar-német-angol szakos ifjú ta-
nár a diploma megszerzését követően
visszatért Sárospatakra. Ekkor már
elsőkönyves költő: a Márványba vés-
lek 1933-ban jelent meg. Képes Géza

visszahívása része volt a Sárospataki
Református Kollégium fejlesztési stra-
tégiájának, amelyben az angol nyelv
oktatása állt a középpontban. A húszas
évek végén ugyanis a Tiszáninneni
Református Egyházkerület és a Kol-
légium vezetősége megtalálta az egyet-
len lehetséges kiutat: reformokkal
fellendíteni a halódó iskolát. Partner-
re találtak ehhez gróf Klebelsberg
Kunó kultuszminiszterben, akinek se-
gítségével a harmincas évektől ismét
magas színvonalú oktatás folyhatott.
A gimnáziumban korszerű, bentlaká-
son alapuló oktatási modellt vezettek
be. Ezt elsősorban az 1931-ben meg-
nyílt Angol Internátus biztosította,
amely nem egyszerűen nyelvtanítási
forma volt, hanem az angolszász ne-
velési modell, a �college� adaptáció-
ja. A diákok saját újságot
szerkesztettek, virágzott az egyesüle-
ti, önképzőköri élet, igen magas szin-
tet ért el a sportkultúra. Az 1938-ban
megnyílt Humán, az 1942-ben átadott
ONCSA, valamint más, kisebb inter-
nátusok tovább bővítették a lehetősé-
geket. 1929-ben megtörtént a hatvan
évvel azelőtt állami kezelésbe vett ta-
nítóképző visszavétele. A döntést a
kormányzat a jogakadémia elvesztése
miatt részben kárpótlásnak szánta. A
tanítóképző intézeti ág visszatérésének
a kollégium megújulásra törekvő szel-
lemisége szempontjából nagy jelentő-
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sége volt. A húszas évek végétől a
negyvenes évek elejéig olyan fiatal ta-
nárok kaptak katedrát, akik a hagyo-
mányok mellett a század új értékeit
képviselték. Tipikusnak tekinthető kö-
zös vonásuk volt, hogy többségükben
pataki diákmúlttal rendelkeztek; ta-
nulmányaikat legtöbben Eötvös-kollé-
gistaként, és/vagy külföldön, nem egy
esetben a pataki Kollégium ösztöndí-
jával végezték; és Patakra visszatérve
ambíciókkal telve, szinte huszonévesen
kezdték meg tanári pályájukat. Az új
generáció által képviselt szellemiség
hamarosan meghódította a Kollégiu-
mot. Fő képviselőik a gimnáziumban
Bertha Zoltán, ifj. Harsányi István,
Hegyi József, Képes Géza, Maller Sán-
dor, Orbán István, Palumby Gyula,
Szabó Gyula, Szabó Károly, Urbán
Barna voltak.
Az iskola friss pedagógiai szelleme
kitűnő lehetőséget ígért az egykori
Eötvös-kollégista fiatal tanárok szá-
mára, akik a kísérlet szigetének tartot-
ták az ősi Kollégiumot, ahol meg lehet
teremteni a modern kultúra fellegvá-
rát, amely a népből jött s majdan a
népért dolgozó értelmiségiek kirajzá-
si pontjává válhat. Egymás között
gyakran és büszkén emlegették Arkhi-
médész mondását: egy adott pontról
ki lehet zökkenteni menetéből a vilá-
got.
Ilyen törekvésekkel és körülmények

között lett a már ismert költő az An-
gol Internátus és egyben a gimnázium
nyelvtanára. Pedagógus tevékenysége
számos anekdota forrásává vált. Idéz-
zünk föl ebből saját szavai segítségé-
vel!

Angolóráim Patakon

Hét évig voltam pataki tanár. Nekem
azért is fontos volt az ottani társaság,
mert született angoltanárokkal is dol-
goztam. Az én diákéveimben még nem
volt Patakon angoltanítás. Gimnazis-
ta koromban az Angol Internátus he-
lyén még konyhakert állt, a tanároknak
és az iskola alkalmazottainak a kis
káposztáskertjei. Káposztáktól pedig
nem lehetett angolt tanulni. Annál in-
kább később, az angol születésű taná-
roktól. Tanítványaimmal meghitt
kapcsolatban álltam. Fél év leteltével
mindig megkérdeztem diákjaimat,
hogy mondják meg őszintén, tapasz-
taltak-e fejlődést. Egyszer egy szem-
telen így válaszolt:
� Igen, tapasztaltunk. Tanár úrnak a
kiejtése nagyon szépen fejlődött ebben
a félévben!
Én minden órámon elmondtam egy
viccet. Persze, ez mindig nagy tetszést
aratott az osztályban. Egyszer olyan
nagy volt a hahota, hogy a szomszé-
dos irodából berohant Novák Sándor
igazgató úr is megnézni, mi ez a nagy
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lárma.
� Mi történik itt? � kérdezte szigorú-
an.
� Csak mondtam a gyerekeknek egy
viccet. Amikor levetettem a kalocsni-
mat, megjegyezték, hogy milyen fur-
csa ez a kalocsni. Mondom, ez svéd
kalocsni.
� Miért, svédországi? � kérdezik.
� Nem, magyarországi.
� Akkor miért svéd, tanár úr?
� Mert a sártól is véd, a hótól is véd!
Erre Novák igazgató úr kacagni kez-
dett, és szó nélkül kiment az osztály-
ból.

�Külön színfoltjai voltak a pataki
éveknek a Péntek esték. Kéthetente
kitűnő szakemberek tartottak egyre
nagyobb érdeklődéssel kísért előadá-
sokat a kor legégetőbb gazdasági, po-
litikai, filozófiai és művészeti
kérdéseiről. Az Ady-probléma éppúgy
előkerült itt, mint Dosztojevszkij re-
gényvilága, Sinclair Lewis, Kodály
Zoltán és a népdal kapcsolata.� � írja
Rónay László, Képes Géza monográ-
fusa, aki arra is rámutat, hogy a költő
egy ilyen alkalommal Stefan George-
ról tartott előadása közben fogalmaz-
ta meg művészi hitvallását: �költőnek
lenni nemcsak annyit jelent, hogy né-
hány szép költeményt megírunk, ha-
nem azt is, hogy önfeláldozó
prófétasorsot vállalunk.�

Eközben kitört a II. világháború,
amely hamarosan megmérte az el-
hangzottak súlyát. Az Egyesült Álla-
mok és Nagy-Britannia ellenséges
országgá lettek, és az angol anyanyel-
vű lektoroknak távozniuk kellett Sáros-
patakról. E tény Képes Gézát is
továbblépésre késztette. 1941-től Bu-
dapesten találjuk. Sokoldalú, nagy
nyelvtudása a Honvédelmi Miniszté-
rium fordítói csoportjában segítette
kenyérkeresethez, munkakörülményei
pedig, egy ellenállási csoport tevékeny
tagjaként, nyomtatványok megszerzé-
séhez, amelyekkel emberek tucatjainak
életét mentette meg. A háború végén
maga is rejtőzködött, bár utóbb a Ges-
tapo fogságába került, ahonnan nem
a csoda, hanem merész kockázatvál-
lalása szabadította ki. (Eközben talált
rá későbbi feleségére, társára egy éle-
ten át.) Ennek lelki nyomait évtizede-
kig hordta magában, majd 1968-ban
írott Cseréphalom című, szaggatott-
drámai módon felépített versében
mondta el hányódásait, szembenézé-
sét a halállal.

Cseréphalom (részletek)

Nevem napja ez � hányadik is? Az öt-
vennyolcadik.
Előre kijelentem: nem tudok mentsé-
gemre

semmit mondani.
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Csak halványan emlékszem vissza: mi
történt.
Csakugyan, inkább arra emlékszem
vissza: mi nem történt.
A halálra, ki háromszor megkísértett
�
Hatalmas apparátussal dolgozott:
felvitt a királyi Várba
Horthyné lakosztályába voltam bezár-
va,
hol már az SS uralkodott remegve.
Nem emlékszem már az arcára
annak az itteni-sváb katonának,
aki szétrugdalta a bokámat,
kinzóim szemére meg egyáltalán

nem emlékszem!
Ne vallassanak!

Csak arra a szemre, amely kihozott
a kisértések és kisértetek várá-

ból.
Az a legtisztább a világon,

miatta törlik el minden bűnei-
met.
A szobában, ahol vagy húszan szo-
rongtunk,
Ferenc József kínai porcelán készletét
pozdorjává zúzta véletlenül egy fo-
golytársam.
Egy SS-tiszt bedugta a fejét
Was ist hier los?
Ránézett a cseréphalomra, csak legyin-
tett,
mint rám a halál.
(�)
Mondom, nem emlékszem semmire

csak erre, az életből, a múltból,
meg arra, hogy 1924-ben
egy tanárom megpofozott,
csak egyetlen mentsége lehet:

hogy igazságtalanul tette.
Remélem, azóta megbocsátotta ne-
kem.
Másra nem emlékszem.
És kikérem magamnak ezt a hangot.
Nem vádlottak padján ülök!

Vagy igen?
Azt mondom ami eszembe jut �

mit gyötörjem hiába agyam!
Semmire sem emlékszem.
Nincs több mondanivalóm.
Bűnösnek érzem magam.

A háború után az 1943-ban költésze-
téért Baumgarten-jutalomban része-
sült Képes Gézát megbízták a Magyar
Rádió irodalmi osztályának vezetésé-
vel. E poszton elődei Németh László
és Cs. Szabó László voltak. �Először
is össze kellett szednem olyan mun-
katársakat, tehetséges, jó írókat, akik-
re lehetett támaszkodnom. Nemcsak
az irodalmi osztályon dolgoztam én.
Ezzel egy időben meg kellett alapíta-
nom, hogy úgy mondjam, meg kellett
szülnöm a Falurádiót, amelynek éve-
ken át vezetője is voltam. Megkezd-
tem az úgynevezett
kerekasztal-társaságoknak a szerepel-
tetését, ez akkor merőben új dolog
volt. A legjobb írók álltak a rendelke-
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zésemre, ha felkértem őket, szívesen
írtak a falunak hangjátékot, elbeszé-
léseket. Tersánszky, Füsi József, Ta-
mási Áron, de még Szentkuthy Miklós
is. 1948-49-ben az én feladatom volt
a centenárium megszervezése a Rádi-
óban. Szinte minden író adott Petőfi
tárgyú írást, karcolatot, novellát, hang-
játékot, Laczkó Gézától Szép Ernőig.
A fiatalok is szívesen vállalkoztak, a
magyar irodalom gazdagodását jelen-
tette ez. Én indítottam meg a Gyer-
mekrádiót is.� � emlékezett a Rádiónál
töltött nyolc évre. De ezalatt hivatását
sem hanyagolta el. Költői, műfordítói
munkássága sorra aratta a sikereket:
1949-ben Baumgarten-díjat, 1950-ben
és 1952-ben József Attila-díjat kapott.
A Révai József-féle kultúrpolitika el-
ismerései azt sugallják, az új rendszer
híve lett. De ha elolvassuk 1953-ban,
Sztálin halálának évében papírra ve-
tett versét, szinte mellbevágnak a múlt-
ról beszélő, de az akkori jelent
megragadó sorok:

Már költő voltam

Elmúlt negyedszáz éve is talán,
Patakon voltam akkor kisdiák:
tudásra szomjas és nagyon sovány �
Békóba vert volna a szűk világ,
de áttörtem vastag börtönfalán.

Görögöt faltam, ittam rá latint,
egyedül róttam az iskolakertet.

Boldogtalan, kinek barátja nincs:
olvas, bolyong, nézi: a hegygerinc
fölött a fellegnyájak hogy legelnek.

Bámulja a Bodrog szürke vizét
és rajta a foszló vattaködöt.
Sóhajtaná: ó, pillanat, ne még,
ne tűnj el! De hallga a föld s az ég,
a nagy idő csobogva hömpölyög.

Langy őszi fényben vetkőznek a fák,
csont-bőr testüket iszonyodva nézik.
Szívemből emésztve csap ki a vád:
Hiába a kín, hiába a vágy!
Gondolat és tett megcsúfolva vérzik.

Barátok helyett kaptam cimborákat,
együtt bújtuk a bordélyt és a kocsmát.
Szegény fiú, néztem a néma fákat,
ők értettek: mutattam nékik vánnyadt
testemen az élet iszonyú mocskát.

Tarlón-bokron öntöttem szerteszét
dúlt ifjúságom megfeszült erőit.
Barátság, szerelem � gyönyörűszép!
Hol vagytok? A sivár keserűség
belémhasított, egész a velőmig.

Már költő voltam. És nem is titokban:
egy pesti folyóirat felkarolt.
�Van szíve� � mondták � �És ez ritka
mostan.�
De hogy Homéroszt versbe fordítot-
tam
és kapásból, az aztán csoda volt.
Legalábbis így mondták városszerte,
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s a hír Mátészalkáig meg sem állt.
S mikor hazaruccantam, ünnepekre,
apám, a kovács alig-alig merte
faggatni zárkózott költőfiát.

A kör bezárult s én belül maradtam,
a dermesztő magány nyakamra ült:
sarkantyúját éreztem oldalamban,
üvöltöttem volna, de csak szaladtam,
vergődve, kínban, szünet-szakadatlan
�
verítékembe vér és könny vegyült.

Nem meglepő tehát, hogy � a magyar
írók, költők zöméhez hasonlóan � Ké-
pes Géza elkötelezett híve lett a Nagy
Imre-féle �új szakasz� politikájának.
Megvált a Rádiótól, és megbízták a
Magvető Könyvkiadó megszervezésé-
vel. Az új kiadó 1955. január 1-jei ala-
pítással az Írószövetség vállalata lett.
A hivatalos irodalompolitika nehezen
egyezett bele az egyeduralmat jelentő
Szépirodalmi Könyvkiadó mellett ha-
sonló profilú kiadó felállításába, a
Magvető létrehozása tehát a művészeti
közélet autonómiájának sikere volt.
Addig az irodalmi életből hiányoztak
többek között Németh László, Szabó
Lőrinc, Kassák Lajos, Kodolányi Já-
nos, Füst Milán, Tersánszky Józsi
Jenő, Remenyik Zsigmond, Szentkuthy
Miklós, Rónay György, Török Sándor,
Thurzó Gábor, Weöres Sándor és má-
sok művei. A Szépirodalmi Kiadó

örömmel adott át ezek közül 60-80
�kiadhatatlannak� ítélt kéziratot. A
Magvető nemcsak a régi írók kézirat-
ban maradt műveit vette elő, hanem
mindjárt az 1955. évi Ünnepi Könyv-
hétre megjelentette az Emberavatás
című prózai antológiát, amelyben Sán-
ta Ferenc, Csurka István, Moldova
György, Galgóczi Erzsébet először je-
lentkeztek elbeszélésükkel. A Magve-
tő avatta prózaíróvá Szabó Magdát
(Freskó), Ottlik Gézát (Hajnali házte-
tők). Érdemes felidézni, hogy a kiadói
szerkesztőségben Képes Géza igazga-
tó mellett Bárány Tamás, Csanádi
Imre és Tóbiás Áron lektorként dolgo-
zott, a korrektor pedig Pilinszky Já-
nos volt. Az átmenetileg mind
szabadabb szellemi légkör decentra-
lizációs törekvéseknek is utat engedett:
1955-ben leányvállalatként kezdte
meg működését az Alföldi Magvető
(Debrecen), a Dunántúli Magvető
(Pécs) és a Tiszatáj Magvető (Szeged).
Képes Gézát ezzel elragadta az iroda-
lompolitika. A Magyar Írók Szövetsé-
gének titkára lett, s az 1956
szeptemberi írókongresszus megerősí-
tette e tisztségében. 1956 nyarán
Bölöni Györggyel együtt részt vett a
PEN Club londoni kongresszusán. In-
nen egyenes út vezetett a
barrikádokra: a Magyar PEN Club
főtitkáraként 1956. november 4-én ő
olvastatta be a rádióban az Írószövet-
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ség segélykiáltását a világ íróihoz.
Történelmi tettét magába zárta. Hubay
Miklós Képes Géza ravatalánál a kö-
vetkezőket mondotta erről:
�Búcsúzom Képes Gézától, a Magyar
PEN Club nevében, amelynek 1956-
ban ő a főtitkára volt, és e hivatalában
a történelmi helyzet magaslatára emel-
kedett. Azt csinálta, amit � egy emlé-
kezetes példa nyomán � �bibói
helytállásnak� nevezhetünk, avagy �
világtörténelmi példával � amit a pom-
peji strázsa csinált. Képes Géza egy
ostrom alá vett és megszállt városból
három napon át küldi rádióüzenetét a
világ íróságának. Mint főtitkár és mint
tanú. S a címzett reagált.
Képes Géza harminchárom éven át
hallgatott erről, és a megtorló intéz-
kedésekről is. Most tárta föl szívét és
fájó sebeit, alig három héttel a halála
előtt, a Magyar PEN vezetőségéhez
írott levelében. E szűkszavúságában
fennkölt levél: olvasókönyvbe illő
dokumentum. És még inkább az lett,
hogy a halál bélyegzője olvasható raj-
ta. A záró mondataiból idézek.
�Hogy most 33 év után erre az esetre
visszatérek, annak oka az, hogy a tag-
ság már elfelejtkezett erről a történet-
ről. Ez érthető. Viszont az is érthető,
hogy én, aki az eset ódiumát évtizede-
ken át viseltem, erről nem felejtkez-
hettem el.� Továbbá: ��Mindössze
azért emlékeztem meg róla, hogy pár

percig visszagondoljunk rá. � Leve-
lemre választ nem várok. � Budán,
1989. július 21-én. � Képes Géza.�
Mik lehettek ezek az ódiumok? Képes
a hatvanas-hetvenes évekre partvona-
lon kívüli költő lett. Bár költészete s
különösen műfordításai ekkor érik el
a legmagasabb színvonalat, az 1956-
ban � még a forradalom előtt � har-
madszor odaítélt József Attila-díjat
később magasabb elismerés (Kossuth-
díj) nem követi. A szakmai elismeré-
sek és a külföldi kitüntetések hatására
a hazai kultúrpolitika 1974-ben ne-
gyedszer is József Attila-díjat ad; a
jelzés nyilvánvaló: magasabb osztály-
ba nem léphet. 1956 után irodalom-
szervezői pályája is megbicsaklik.
Rövid ideig az MTA Irodalomtörténe-
ti Intézetének munkatársa, a Világiro-
dalmi Figyelő szerkesztője, de
hamarosan függetlenített státuszt kap,
majd idő előtt nyugdíjazzák. Ettől
kezdve �csak� költő.

Képes Géza költészetének értelmezé-
se és értékelése aligha lehet egy em-
lékcikk feladata. Idézzük Vezér
Erzsébetet, aki így foglalja össze mű-
vészetének jelentőségét:
�Költészete átfogja az egész emberi
horizontot: az ifjúság tündérvilágát, a
szerelmet, a halált és a természetet.
Különösen a tenger a maga szikláival,
mint a görögség múltjának tanúja, a
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magyarság bölcsőjének és nyelvének
forrásvidékei, Mongóliában az Orkon
folyó partján lévő feliratos kövek, Fin-
nországban a délceg fenyők és a Ka-
levala világa fogta meg képzeletét.
Verseinek képvilágát később is ezek
az úti élmények és az ott megcsodált
természet ihlette. A hagyományostól
a legmodernebbig mindenféle versfor-
mával kísérletezett egészen a képver-
sig. Ő volt egyébként költőink közül
a verselés elméletének is legjobb is-
merője.
Nagyszabású versciklusában, A min-
denség énekeiben, mint annyi költőnk
József Attilától Juhász Ferencig, a vi-
lág keletkezésének titkait fürkészi. De
ha jól megfigyeljük a világ fejlődésé-
nek csaknem tudományosan pontos,
mégis fantasztikus képsorát, azt látjuk,
hogy különösen mikor az emberhez ér
el ez a fejlődés, a kétségbeesés hang-
jai is megszólalnak:
�Ember, most merre futsz, porontyod
hova rejted?
Milyen barlangba bujsz, ahol tán elfe-
lejted,
hogy embernek lenni micsoda ször-
nyűség.�
Ne csodálkozzunk ezen; a hatalmas
poéma 1958. január és május között
íródott.�
Ez utóbbi műről Képes Géza maga is
vallott:
�Egy költőnek saját filozófiájának kell

lennie. Amikor megírtam a vélemé-
nyem szerint legfontosabb művemet,
a világ teremtéséről szólót, A minden-
ség énekeit, nekem akkor nagyon rossz
életkorszakom volt. 56 után volt ez.
57-ben már befejeztem, horribile dictu
audituque, beadtam a könyvkiadónak.
Mindent megpróbáltak, hogy megaka-
dályozzák a megjelenését. Ez öt éven
át sikerült is. Ott volt a könyvkiadó
asztalán, és csak az nem olvasta el, aki
nem akarta. Az történt például, hogy
kiadták egy filozófusnak � elképesztő
dolgok ezek! �, hogy megnézessék,
hogy az én költeményemben, poé-
mámban � valóban lírai eposz ez az
ember születéséről, fejlődéséről �
nincs-e valami, ami ellentmond a ha-
ladó filozófiáknak. Hogy például nem
cáfolja-e a benne levő filozófia a mar-
xista filozófiát? A filozófusnak, aki-
nek kiadták, úgy látszik, volt
humorérzéke, mert erre csak humor-
ral lehet reagálni, azt mondta, hogy
semmiképpen nem mond ellent a ha-
ladó filozófiáknak.�
Harsányi István szerint Képes Géza �
mint minden eredeti költő �, sokat ad
költészetének integritására. S joggal.
Hiszen annak, aki szinte az egész vi-
lágirodalom költészet-részét annyira
személyesen és közvetlenül bejárta,
mint ő, csaknem lehetetlen szűzerede-
tiségében megmaradnia. Mint ahogy
az általa lefordított költők verseibe is
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óhatatlanul belead valamit saját ma-
gából, ugyanúgy törvényszerű, hogy
a saját magán olyan gondosan átszűrt
költészetekből valami hozzátapad.
Képes általában keményen tiltakozik
a hatások �ráfogása� ellen, de két ha-
tást vonakodás nélkül elismer. Az
egyik már nem is hatás, hanem az ál-
tala sajátosan magyarnak, finnugor-
keleti eredetű verselésnek felismert
formavilág tudatos átvétele és szerves
továbbfejlesztése. A másik a protes-
táns, közelebbről a református magyar
társadalmi környezet és a belőle ára-
dó szellem. Ő a század elejére jellem-
ző vidéki, magyar református
világnézetet, szellemi és érzelmi vilá-
got szívta magába. Nyelvének megha-
tározó anyaga a naponként olvasott
eredeti Károli Biblia és a Szenci-féle
zsoltárok nyelve.
Képes Géza a harmincas évek köze-
pétől folyamatosan járt külföldre. Ta-
nulmányútjainak (Észtország,
Finnország, Görögország, Mongólia,
Szovjetunió, stb.) hatását lírájában és
fordításaiban egyaránt felfedezhetjük.
Napnyugati madarak című első fordí-
táskötete 1937-ben jelent meg, benne
még főleg angol, francia, német, olasz
költők műveivel. Ám ezt követően ke-
let felé fordult. A legtöbbet eredetiből
fordított, mert � ahogy mondta � �El-
lene vagyok a nyersfordításnak. Tud-
niillik a nyersfordítás kizárja azt, hogy

a költő-fordító az eredeti vers minden
rezdülését kövesse. Hogy követhetné,
amikor színét se látja az eredeti vers-
nek. Tehát, ha hű, akkor mihez képest
hű? A nyersfordításhoz hű? Ez az
egyik. A másik pedig: nagyon fontos
elvem a válogatás. Hogy tudna válo-
gatni az, aki csak nyersfordítások alap-
ján dolgozik? Én soha nem
antológiából fordítok, hanem a költők
összes műveit átnézem, és én csiná-
lom az antológiát.�
Képes tehát megtanult oroszul, finnül,
perzsául, újgörögül; bírta a kis finn-
ugor nyelveket. Vallotta, hogy a mű-
fordítónak nem csupán a vers
tartalmát és hangvételét, de a költő
saját hangját kell megszólaltatnia. Is-
mét Vezér Erzsébetet idézzük: �Műfor-
dításai köteteket töltenek meg.
Fordított nyugati nyelvekből (német,
angol, francia, olasz, spanyol), az
összes finnugor nyelvekből előszere-
tettel népköltészetet, ó- és újgörögből,
oroszból, bolgárból, arabból, perzsá-
ból, kínaiból, japánból és ki tudná
mind felsorolni. Fordított ugariti
eposzt, akkád ráolvasást, hettita hitre-
gét, ősi mongol hőskölteményt és ó-
orosz eposzt, az Igor éneket.  Amiben
azonban egyedülálló volt a magyar
fordításirodalomban: mindezeket ere-
detiből fordította. Csodálatos nyelvte-
hetség volt. Az ősi nyelvekből
átültetett emlékeket elmélyült tanul-
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mányokkal kísérte.� Főleg a finnugor
népek költészetével kapcsolatos fordí-
tói munkássága aratott külföldön osz-
tatlan elismerést. Képes Gézát
tiszteletbeli tagjává választotta a Finn
Írószövetség, levelező tagjává a Finn
Irodalmi Társaság, díszdoktorává fo-
gadta a Helsinki Egyetem, s megkap-
ta a Finn Oroszlánrend Lovagja
kitüntetést. Itthon tudományos elisme-
résben nem részesült. A műfordítás
elméletéről, verstani problémákról,
irodalomtörténeti kérdésekről mind-
össze egyetlen esszékötetet publikált
(Az idő körvonalai).

Élete alkonyán, évtizedekkel a diákél-
mények és a tanári pálya után, Képes
Géza ismét közel került Sárospatak-
hoz. A város díszpolgárává fogadta, s
ezzel olyan művészek társaságába ke-
rült, mint Béres Ferenc, Andrássy Kur-
ta János, Domján József. Utolsó
verseskötete A pataki diák címmel je-
lent meg 1989-ben. A Patakon megfo-
galmazott ars poeticához egész élete
során hűen ragaszkodott. Versei fele-
lősséggel telítődtek, ahogy erősítette
magában azt a tudatot, hogy a költő-
nek szolgálnia kell, értékőrző funkci-
ót kell vállalnia, akkor is ha a kor nem
fogékony az általa képviselt etikára és
esztétikai ideálra.
�Személyisége és költői önkifejezése
közt nem volt ellentmondás, műfordí-

tóként a hódítók közé tartozott, aki is-
meretlen költői területeket: alkotáso-
kat és életműveket térképezett föl a
magyar szellemi élet javára. Az ön-
szobrukat mintázó tollforgatók ko-
rában egy kendőzetlenül nyílt
egyéniség, az alakoskodásra alkalmat-
lan erkölcs párját ritkító példáját hagy-
ta ránk örökül.� � összegezte Képes
Géza életművének értékeit Rába
György. Értsünk egyet vele. S búcsúz-
zunk a 15 évvel ezelőtt eltávozott köl-
tőtől hivatásának lényegét
összefoglaló versével:

Tükörírás

Minden szavam rejtjeles jelszó,
minden sorom tükörírás.
Nem csiszolt játék, nem kitekert szó,
nem rím-röppentyű � valami más.

Vágd csak a földhöz, hogyha nem ér-
ted:
visszapattan és megsebez,
hiszen minden szava teérted
iródott: pontos üzenet ez.

Állitsd tükröd írásom elé � ne
töprengj! � s benne már ott van a jel.
Ott is marad, beleég üvegébe
Mint az ítélet: �Megméretel.�

Régi életed nem ér egy fabatkát,
hajad tépheted, rázhatod öklöd �
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Vagy változtasd meg világod arcát,
Vagy változtasd meg a tükröd!

Felhasznált irodalom
A pataki diákvilág anekdotakincse III.
kötet, szerk. Benke István et. al., Sá-
rospatak, 1996.
Bolvári-Takács Gábor: Pataki tudósok
az Akadémián = Magyar Tudomány,
CVII. kötet. 5. szám, 2000. május
Hannu Launonen: A hetvenéves Ké-
pes Géza köszöntése = Kortárs, XXI-
II. évf. 1. szám, 1979. január
Harsányi István: Képes Géza = Kriti-
ka, 1982. 11. szám
Harsányi István: Képes titkok nyomá-
ban = Confessio, XI. évf. 3. szám,
1987.
Hubay Miklós: Búcsú Képes Gézától
= Nagyvilág, XXXIV. évf. 11. szám,
1989. november
Írószobám. Képes Gézával beszélget

Fekete Gyula = Jelenkor, XXII. évf. 7-
8. szám, 1979. július�augusztus
Képes Géza: Pályám emlékezete.
Örök szomjúság = Új Írás, XIX. évf.
4. szám, 1979. április
Koczogh Ákos: Az Élet és Irodalom
látogatóban Képes Gézánál = Élet és
Irodalom, XI. évf. 18. szám, 1968.
május 4.
Rónay László: Képes Géza, Akadémi-
ai Kiadó, 1983.
Tóbiás Áron: Keresztül-kasul Képes
Géza életútján = Olvasó Nép 27., VIII.
évf. 1. szám, 1986.
Vezér Erzsébet: A mindenség éneke-
se = Élet és Irodalom, XXXIII. évf. 34.
szám, 1989. augusztus 25.

(Összeállította: Bolvári-Takács Gábor
és Földy Lilla)
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Sokak szerint a fotó múlandó művé-
szeti ág. Nemcsak a nyersanyag � a
papír és a vegyszerek � gyors romlása
miatt, hanem azért is, mert a létreho-
zott alkotások nagy száma gyorsan
értékteleníti a korábbi műveket. A kép-
zőművészetben � ha a művész betar-
totta a mesterség szabályait � néhány
száz év nem nagy idő. A fotórestaurá-
torok azonban tudják, mennyi gond
van az alig negyven-ötven évvel ez-
előtt készült fényképek megőrzésével
vagy újra élvezhetővé tételével. Nem
véletlen, hogy a reneszánsz korában
több éves �műhelygyakorlat� után fog-
hatott valaki saját mű megalkotásához.
Ugyanakkor egy-egy életművet csu-
pán néhány tíz, esetleg néhány száz
alkotás fémjelzett. Ezzel szemben sok,
később jelentős életművet létrehozó
fotóművész �amatőr� módon látott az
alkotáshoz, inkább belső indíttatásra,
mint mesterségbeli tudásra alapozva.
Az elkészült művek ezres, tízezres
darabszámáról nem is szólva.
Kérdés persze, hogy a műalkotások
maradandósága csupán az elkészítésük
technikájában rejlik-e? Fodor Ákos
versében így vélekedik:

�Jobban emlékszem:
Mit éreztem láttán, mint
Arra, amit láttam.�
E gondolat fonalát továbbfűzve, nincs
különbség a művészeti ágak között a
múlandóság tekintetében. Nem a mű
anyaga, fizikai állóképessége, hanem
a hatás tartóssága a fontos. Ha abból
indulunk ki, hogy a művészek milyen
szándékkal fognak ecsetet, vésőt vagy
fényképezőgépet, akkor nem az alko-
tás technikai kivitele, műfaja számít,
hanem sokkal inkább a mögötte lévő
emberi felbuzdulás, az alkotás, a kife-
jezés kényszere, a művekbe sűrített
gondolat.
Mit lehet akkor mondani a zenéről?
Elzengő dallamok; elhaló, a csendbe
forduló harmóniák, sokszor a szüne-
tek összessége adja az anyag nélküli
élményt. A mű tehát hatásában fontos,
függetlenül a művészeti ág fizikai hor-
dozójától.
Egy sárospataki fotókiállítás kísérle-
tet tett arra, hogy képekben ragadja
meg a zene lényegét. Olyan válogatás
született, amelyen fényképek ábrázol-
ják a muzsikát, azt, amit általában csak
a koncerten résztvevő közönség vagy

Bordás István

Egy kiállítás képei
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a zenészek élveznek. Illetve talán ők
sem, hiszen a külső szemlélő más meg-
közelítéssel figyeli az eseményeket, a
zenei alkotás folyamatát. A zenész a
műre figyel és a másik muzsikusra, a
fotós viszont közelebb lép a művész-
hez, és nem csupán az előadót, hanem
az embert ábrázolja.
A kiállítás képeit a magyar fotóművé-
szet legjobbjai készítették. A 19. szá-
zadi, 20. század eleji fotók
zeneművészetünk nagy klasszikusait
ábrázolják. A megszokott műtermi
beállítások mögött időtlenség sejlik fel
Liszt Ferenc és Erkel Ferenc portré-
ján. Vámos László, Fejes László,
Escher Károly, Rédner Márta munká-
in a magyar és a nemzetközi zenei élet
20. századi legnagyobbjai jelennek
meg. Olykor csak az emberábrázolás
egyszerű igényével, olykor pedig az-
zal a szándékkal, hogy megragadják a
zenei kifejezés, az alkotás intimebb
pillanatait. E sort folytatja � a teljes-
ség igénye nélkül � Balla Demeter,
Bánkuti András, Fejes Gábor, Siklós
Péter, Mezey Béla, Szalay Zoltán.
Különleges ízt ad a �hagyományos�
fotóművészet formanyelvét használó
művészek mellett néhány olyan mes-
ter, aki kísérletező kedvvel, a tradici-
onális eszközök és a modern alkotói
látásmód, eszközkészlet közös hasz-
nálatával teremt új látványmezőt. Sik-
lós Péter és Simon Csilla dzsesszhez

kötődő munkái a zenei forma lendü-
letét kísérlik meg megragadni: belső
erejét, dinamizmusát � a mozdulatlan
fotón. Sulyok László a tánc világát
idézi hasonló igénnyel. Balla András
és Szamody Zsolt pedig már a fotó,
mint műfaj formanyelvének határait
feszegetik egyedi technikával készült,
nagy méretű fotogramjaikkal. Immár
látható: nincsenek éles határok az
egyes művészeti ágak között.
A �Zene - Kép� című izgalmas, a mű-
faj széles spektrumát átfogó fotókiál-
lítás a 2004. évi Zempléni Fesztivál
alkalmából volt látható a Sárospataki
Képtárban. Anyagát Szamody Zsolt,
a Magyar Fotóművészek Szövetsége
elnöke állította össze. A Zempléni
Múzsa e számának illusztrációit a tár-
laton bemutatott művek közül válogat-
tuk.
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Személyek:
Hämorrhoid Ackermann, gondolkodó, felügyelő egy dinamitgyárban
Kaspähr Fröbel, naiv, mindkét kezére béna
Blücher, tábornagy
Főpolgármester
Egy bomló hulla
Goliath Memmehöh, hirtelenharagú
Friedel Puste, őrvezető
Möbel, rendőr

Játszódik egy koporsónál, augusztus közepén, 40 fokos hőségben.

Függöny

Kaspähr, Hämorrhoid, Blücher, a Főpolgármester

Kaspähr a koporsó irányába tekinget, undorral az arcán beleszimatol a levegő-
be; a másik három fásultan ül. Hämorrhoid a gondolkodó ember pózában, jobb
kezével állát simogatja. Blücher ökleire támaszkodva könyököl az asztalon. A
Főpolgármester mereven ül a széken, kezei lábához simulnak, szemén monok-
li.

A függöny felvonása utáni első percben nem beszélnek.

Kaspähr: Bármilyen sokáig fekszik egy hulla a napon, attól nem lesz jobb
szaga. (Senki sem reagál) Nem lehet kibírni. Valaminek történnie kell. Már
nyolc teljes napja fekszik itt. (Senki sem reagál. Hangosabban beszél) Térje-
nek észhez! (Még mindig nem reagál senki. Felkiált) Ez így nem mehet to-
vább! Mégiscsak történnie kell vele valaminek!

Hermann Harry Schmitz

A filozófusok
A napszúrás misztériuma
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Hämorrhoid: (Maga elé mosolyogva, szánakozva) Történnie kell
valaminek�kell valaminek�fiatalember, kell?
Kaspähr: Igen, igen Ackermann úr, foglalkozzon az üggyel! Ön is belátja,
hogy�
Hämorrhoid: �történnie kell. Ön tényleg naiv. Naiv. Nem, nem csupán az:
örök optimista. Ilyet én még soha nem láttam � kell�kell... (Kissé zavartan
ingatja fejét) kell�
Kaspähr: Hiszen ön értelmes ember, Ackermann úr, hogyhogy nem fogja föl?
A hulla nyolc napja itt fekszik, 40 fok van árnyékban, mi történhetne hát?
Blücher: (anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is változtatna testhelyze-
tén, maga elé dörmögve) Tovább fog bűzleni.
Kaspähr: Azért ez mégiscsak borzalmas. Igen, uraim, foglalkozzanak a hullá-
val! Valaminek történnie kell vele!
Hämorrhoid: Valaminek történnie kell! �mikor tanulja meg végre pontosab-
ban kifejezni magát? Fiatalember�történnie kell? Hogy történhet, azt inkább
elfogadnám. Bármi megtörténhet ezzel a hullával. Megtörténhet� Bizonyára
megérti.
Kaspähr: Hiszen el lehetne temetni! Eltemetni, és az egész ügy le lenne zárva!
Hämorrhoid: Eltemetni, igen-igen, legtöbbször ez történik.
Kaspähr: Mindig, mindig ez történik. A hullát voltaképpen el kell temetni,
vagy pedig elégetni. Vagy az egyik, vagy a másik.
Hämorrhoid: Alapjában véve teljesen mindegy, hogy a hullát elégetik, vagy
eltemetik. Vallási szempontból persze felmerülhetnek kétségek a hullaégetést
illetően.
Kaspähr: Istenem, Ackermann úr, csináljon már valamit, hogy a hulla eltűn-
jön! Telefonáljon halottaskocsi után!
Hämorrhoid: A telefonok állandóan foglaltak!
Kaspähr: Legalább próbálja meg!
Hämorrhoid: Vagy a hívott fél mással beszél.
Kaspähr: Istenem, bárcsak ne lennék béna!
Hämorrhoid: Vagy tévesen kapcsolnak.
Kaspähr: Próbálja meg mégis, az ég szerelmére!
Hämorrhoid: Vagy valahol vihar van, és a telefonközpont egyáltalán nem je-
lentkezik.
Kaspähr: Legfőbb ideje! Már férgek és bogarak mászkálnak rajta! Hullaszag
itatja át a levegőt!
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Hämorrhoid: Semmi újat nem mond, fiatalember! Forrófejű, fiatal vadóc.
Blücher: (úgy, mint az előbb) Munkakerülő!
Kaspähr: Ez iszonyú! Borzalmas! Könyörgöm, Ackermann úr, ha már maga
nem akar telefonálni, akkor legalább küldjön valami futár után�mi azért még-
sem tudjuk�
Hämorrhoid: Nem tudjuk?�Van fogalma róla, mi az, amit nem tudunk?
Kaspähr: Ha a legalább a koporsó teteje le lenne csukva� Hátborzongató, a
rothadás szaga, a férgek nyüzsgése, a bogarak fáradt araszolása! Szörnyű!
Hämorrhoid: Mindez pusztán fizikai változás, a világmindenséggel történő
bármiféle kölcsönhatás nélkül. Minden mindegy, bármit is szeretnénk tenni.
Tanulja már meg végre, fiatalember! Az élet legmélyebb titka: je m�en fiche!
Kaspähr: Csak ne lennék béna! Nem lenne szükségem magára! Nem kellene
itt könyörögnöm és rimánkodnom, sajnálatáért esedeznem.
Hämorrhoid: Minden tevékenység tragédiája! A fatalista gondolkodással szem-
ben elkövetett legnagyobb bűntett a vakbél eltávolítása. Ha valami nem törté-
nik meg, aminek meg kellene történnie, vagy valaminek nem kellene
megtörténnie, ami viszont tényleg megtörténik, akkor alapjában véve mind az
első, mind a második esetben, absztrakt értelemben egyáltalán nem történik
semmi sem; kozmikus értelemben az egész eónszerű!
Kaspähr: Hallgasson végre az okos szóra! A hőség megzavarta az elméjét? Ez
a szörnyű szag! (Blücherhez fordul) Excellenciás uram! Segítsen nekem! Ne
üljön már ennyire dermedten! Ön mégiscsak a tettek embere!
Blücher: Nekem minden mindegy�.mindegy�.. mindegy�..
Kaspähr: Szedje már össze magát! Ön veterán katona! Rémes, folyton látnom
kell a hullát! Ön győztes csatákat vívott. Ne hagyja Ackermann úr elveitől
befolyásolni magát! Métely! (Mivel Blücher nem reagál, tovább a Főpolgár-
mesterhez) Ön, Főpolgármester úr, a rend embere, hivatalos személy! Foglal-
kozzon kérem az üggyel! Ez voltaképpen kötelessége, az ön hatáskörébe
tartozik! Rendelkezéseket bocsát ki, hogy az állomásokon nem szabad köp-
ködni, stb. itt meg megtűr egy valóban életveszélyes disznóságot! Igen, disz-
nóságot, nem találok rá más kifejezést! (A Főpolgármester rendületlenül mered
tovább a semmibe, monokli a szemén, s nem mozdul) Hivatalos ügyben beszé-
lek önnel! Követelem a jogaimat! A hullát ki kell vinnie innen! (A Főpolgár-
mester egyáltalán nem mozdul. Elhallgat. Hirtelen eszébe jut valami. Halvány
reménysugár ül ki az arcára. Lelkesen fordul Hämorrhoidhoz) Ackermann úr,
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önnek úgyis nemsokára ki kell mennie. Sőt, már most itt az idő. Már kétszer fütyül-
tek. Vizet kell hoznia az üstbe. Mivel önnek most amúgy is el kell mennie, egyúttal
halottaskocsi után is tud küldetni, amivel majd elszállítják a hullát. (Hämorrhoid
meg sem mozdul) Mennie kell, sürget az idő.
Hämorrhoid: Mi nekünk ma az Özönvíz? Mi nekünk ma Herkulanum és Pompeji
pusztulása? Vérfürdő az Alleren! Tények, és azonkívül? Semmiségek, olyan ese-
mények, amelyek a leghalványabb érzést sem képesek kiváltani belőlünk.
Kaspähr: Ne beszéljen most az Özönvízről! Térjen észhez! Menjen ki a gyárba!
Főpolgármester úr, parancsolja meg neki! Hatalmának szavával! Önt terheli min-
den felelősség! (Ismét Ackermannhoz) Minden perc számít! Különben szörnyű sze-
rencsétlenség fog bekövetkezni!
Hämorrhoid: Hamarosan néhány száz ember a levegőbe repül!
Blücher: Minden mindegy nekem�mindegy�mindegy�
Kaspähr: (üvöltve) Szörnyeteg! Maga az ördög! Ó, azok a szerencsétlen emberek!
Hämorrhoid: És az özvegyek, és az árvák! Megráz talán minket néhány bronzkori
ember sorsa, akiket a zürichi tó fenekén találtak szétroncsolt koponyával hajdani
cölöpfalvak maradványai között?
A színpad mögött óriási robbanás, háztömbök omlanak össze, emberek kiáltoznak,
nyöszörgés, segélykiáltások. Kaspähr elborzadva próbálja bedugni füleit és az asz-
talra borul. A többiekre semmilyen hatással nincs a történés.
Hämorrhoid: Kire van manapság hatással Szodoma és Gomorra elpusztításának
tragédiája? Anekdoták!
Kaspähr: (felkel a székről) A hullának el kell tűnnie! A hullának el kell tűnnie!
Megbolondulok! Ezek a nyögdécselések!
Hämorrhoid: A tettvágy tragédiája!
Friedel Puste: (kifulladva, izgatottan esik be) Excellenciás uram, Wellington azon-
nal kéreti önt, hogy jöjjön a csatába. Kénytelen megadni magát a túlerővel szem-
ben. Siessen, sürgős!
Blücher: Nekem minden mindegy...mindegy�mindegy�
Friedel elrohan. Blücher ugyanabban a helyzetben marad, mint kezdetben.
Kaspähr: Excellenciás uram, a haza nevében kérem önt, menjen! Minden öntől
függ. Azt akarja, hogy Napóleon újra elnyomja a világot? Menjen, könyörgök! (Őrült
üvöltözésbe kezd) A hullának el kell tűnnie! Csináljanak már vele valamit!
Hämorrhoid: Ki izgatja fel magát manapság a betlehemi gyermekgyilkosságon?
A St. Pierre összedőlésén és a San Franciscó-i földrengésen? Már nem csalnak
szemeinkbe könnyeket!
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Kaspähr: Egek, hogy magam nem tudok mozogni! Folyamatosan a hullát kell
néznem! El kell tüntetni! Ackermann úr, Excellenciás uram! Kegyelem, irgalom!
Blücher: Nekem minden mindegy... mindegy� mindegy�
Hämorrhoid: A gót birodalom összeomlása, sok ezer ember lemészárlása, egy
egész népé �  tények! Tabes dorsalis és agybénulás, újabb lépés az abszolút passzi-
vitás ideális állapota, a Nirvána apátiája felé.
Kaspähr: (hangosan és velőtrázóan üvölt) Valaminek történnie kell! Egek! A
hullának el kell tűnnie innen!
Friedel Puste: (ismét bezuhanva) A Belle-Allienz-i csata elveszett! Wellington
és az egész sereg menekül! (El)
Blücher: Nekem minden mindegy�mindegy�mindegy�
Hämorrhoid: Ó, ha az emberek az eseményeket az örökkévalóság szemüvegén
keresztül néznék!
Möbel rendőr: (tiszteleg a Főpolgármester előtt és jelenti) Excellenciás uram,
Melchers főtanácsos úr arra kéri önt, hogy legyen szíves kifáradni, a két hónapos
hercegi trónörökös, Kaliko hamarosan megérkezik dajkája kíséretében.
A Főpolgármester felugrik, mintha bolha csípte volna meg, és elsiet a rendőr
kíséretében. Odakintről lelkes hurrá-kiáltások szűrődnek be.
Blücher változatlan helyzetben marad az asztalnál. Hämorrhoid egy kissé meg-
csóválja fejét.

Kaspähr: (értelmetlenül és borzasztóan üvöltözik) A hullának el kell tűnnie!
Valaminek történnie kell!
A hirtelenharagú: (dühösen be, mély gyűlölettel tekint a folyamatosan üvöltöző
Kaspährre, és gondolkodás nélkül lepuffantja) Az ember már ebéd után sem alhat
nyugodtan. (el)
Hämorrhoid: A tettvágy tragédiája.
Egy pillanatra teljes nyugalom lesz úrrá a színpadon. Egyszerre a hulla kiemelke-
dik koporsójából.
A hulla: Nagyon büdösnek érzem magam. Ezt nem lehet kibírni. Eltemettetem
magam.
Átvonul a színpadon, közben leereszkedik a függöny. Hämorrhoid és Blücher
megmaradnak apátiájukban.

Vége
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Utószó
Hermann Harry Schmitz (1880-1913) a 20. század eleji Düsseldorf jellegzete-
sen különc figurája volt. 1880-ban született egy gyárigazgató fiaként. Nem
volt eminens tanuló, de már fiatalon érdeklődött a történelem, a természettudo-
mányok és az irodalom iránt. Tanulmányait azonban elhatalmasodó tüdőbaja
miatt meg kellett szakítania. A szanatóriumból való visszatérése után apja ke-
reskedőt akart belőle nevelni, ám ehhez sem kedve, sem tehetsége nem volt.
Unalmában végigolvasta korának német és francia irodalmát. Hamarosan ráta-
lált kedvenc költőjére, Oscar Wilde-ra, s az ő stílusában kezdte írni ragyogó
környezetben játszódó, gáláns hangú rövid jeleneteit és meséit.
A kereskedői karrierjét hamar befejezte, s ezzel kezdődött valójában igazi éle-
te. Belevetette magát a düsseldorfi társasági élet zsibongásába. Ekkor keletke-
zett történetei már előszóbeli előadásra készültek, így szüksége volt az általa
kifigurázott társaságra. Hallgatóság hiányában elbeszélései puszta szövegköny-
vek maradtak volna, akár egy színpadi előadás nélküli dráma. A hamar sike-
ressé vált konferanszié és humorista irodalmi tehetségét Victor M. Mai, a
Düsseldorfer General-Anzeiger főszerkesztője fedezte fel egy groteszk drá-
májának bemutatóján, és arra bíztatta, írjon lapjának, ahol később híres ka-
tasztrófa-történetei elsőként meg is jelentek. Amilyen talpraesett volt Schmitz
a közönség előtt, olyan nagy fáradságába került műveit írott formába öntenie.
Egyetlen elbeszélését olykor húszszor is átírta. Alkotómunkája során nélkü-
lözhetetlen volt számára a publikum jelenléte. Első irodalmi sikerét 1906-ban
érte el, mikor is a provinciális düsseldorfi lap után a neves müncheni groteszk
folyóirat, a Simplizissimus is közölni kezdte elbeszéléseit. Ekkor vette fel ne-
véhez, állítólag Heine tiszteletére, az idegenül hangzó Harry kiegészítést. Első
kötete 1911-ben jelent meg Der Saugling und andere Tragikomödien (A cse-
csemő és más tragikomédiák) címmel. A kötet több kiadást megélt, s 1918-ig
huszonötezer példányban fogyott el. Ezzel a kötettel Schmitz egy csapásra si-
keres szerző lett. Életében egyébként is különös hangsúlyt kapott a siker utáni
vágy. A düsseldorfi társaság becézett gyermeke volt, a nők rajongtak érte, a
férfiak irigyelték, barátai becsülték. Alakja körül legendák szövődtek, amely
legendákat maga is szívesen táplálta. Az állandó éjszakai élet, a �rajnai dan-
dy�-ség természetesen nem tett jót egyébként is gyenge egészségének. Műtéte-
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tek, szanatóriumi pihenések következtek életében. Humorérzéke azonban eköz-
ben sem hagyta el, ekkor születtek orvosi és szanatóriumi környezetben játszó-
dó groteszk novellái.
1912-ben megromlott egészségi állapotának köszönhetően kezdett a nagy ne-
vettető a Raja- és Hatha-jógával foglalkozni. A �megtisztulás� lett élete utolsó
szakaszának kedvenc szava. Ám ekkor tört felszínre benne az eddig sikerekkel
elfojtott félelem is, hogy alakja, művészete, hamar feledésbe merül. 1913 nya-
rán a betegség és a félelmek elől menekülve saját kezűleg vetett véget életének.
Utolsó feljegyzett mondata a következő volt: �Az ezredik égben érzem ma-
gam�. Morbid vicc? Végső gúny a nyárspolgárok ellen, ti. hogy egy költő nem
halhat meg másként, mint mély, sokatmondó szavakkal ajkán? Mindenesetre
utolsó szavai éppoly kétértelműek voltak, mint egész élete és művészete. 1914
őszén, mikor Európa a katasztrófa felé menetelt, jelent meg posztumusz máso-
dik kötete, a Buch der Katastrophen (Katasztrófák könyve).
Nemcsak életműve, hanem életművének megítélése is ellentmondásos. Elbe-
szélései a mai napig megjelennek, külön rajongói klubja van, a hivatalos iroda-
lomtörténet viszont alig említi, olyankor viszont elismeréssel. Schmitz
művészete a német nyelvű irodalom azon tradíciójához tartozik, amely a Sturm
und Drangtól és a romantikától egészen Dürrenmattig és Günter Grassig húzó-
dik. Legközelebbi rokonai Kafka mellett Morgenstern, Ringelnatz és Karl Va-
lentin, azzal a különbséggel, hogy Schmitznél a groteszkség forrása nem a nyelv,
hanem a szituáció. Néhányan a �nép Kafkájának� nevezik. A tartalom és a
forma hasonlósága ellenére Schmitz mégis népszerű, áttekinthető maradt, mint
a Chaplin-filmek. Elbeszélései könnyen megközelíthetőek, éppen ezért mindig
is népszerűek voltak, soha nem veszítve azonban el mély �kafkai� gyökerüket.
H. H. Schmitz elsősorban elbeszélései révén vált ismertté, ám nála sohasem
vált külön a színpad és a papír. Éppen ezért élete végéig írt groteszk drámai
jeleneteket, mint amilyen az 1911-ben keletkezett s fent közölt A filozófusok is,
amelyen a néző/olvasó szintén nem tudja, sírjon-e vagy nevessen. Tudomásom
szerint ez az első műve, amely magyarul megjelenik. A fordításban nyújtott
hasznos tanácsaiért köszönet illeti Kricsfalusi Beatrixet.

A drámát fordította és az utószót írta: Kenyhercz Róbert
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(Hellyel-közzel előfordul�)

Hellyel-közzel előfordul,
nem tudom, mit kezdjek magammal.

Olyankor nem húzza senki, köztük én sem, a nótám,
nincs a közelben büfékocsi,
családom a dolgát végzi, kutyáim is, hátul a kertben,
ülök egy percet, több nem jut a magam-mit-kezdésre,
dúdolok egy útba eső ágy szélén,
és keresek valami dolgot hamar a fejemben,
ami körül hellyel-közzel tehetnék.

Nincs nyugtom magamtól, ezt nehezen élem túl.
Mi lenne velem nélkülem, puhatoltam cirka tíz éve is,
erre az őszelőre forgott cirka tíz éve az idő,
a választ, míg nem tudom, folyton tennem kell valamit,

ha mást nem, perpillanat rossz fát a tűzre,
befagy az alfelem már őszelő idején,
tüzelnem kell, ha nedves-rossz fákkal is,
el kell foglalnom a dúdoláson kívül magam valamivel,
meglel hamar a hideg,

ez az, vag-
dalok egy kis fát,
ha már az aprítás, ha már a tűz, a dal,
tétlenültem egy percet.

Vass Tibor

Önképző körök
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Ha a büfékocsiban dologtalankodom,
évente kétszer, hogy ez előfordul, jó arány,
évente kábé ötvenszer kétórázok a büfékocsikban,
büntetésből innen-onnan újraolvasom magam.
Ha szigorúan csak rötyögni akarok,
az első könyveimet veszem elő,
� néhányuk anyaga itt időzik a leptopomban �,
ha siránkozni, akkor a legutóbbiakat.

Nincs nyugtom magamtól,
mondom, úgyszólván sosem, szó sem
kell esni rólam,
szóval, elég, ha tudom, leszokni rólam,
végleg nem tudok.

(Megint itt egy nőszemély�)

Megint itt egy nőszemély,
én már utálom a nőszemélyeket a büfékocsiban,
nem hagynak versírni,
bakkanok folyton, elvonatolják a figyelmem.

Figyelem, marhamájkrémet ken
az elvonatoló nőszemély
a szezámmagos kenyérre, hogy honnan szedi, nem tudom,
marhamájkrém nincs az étlapon,
szezámmagos kenyér főleg,

majonézt ken a szezámmagos, marhamájkrémes kenyérre,
majonéz nincs külön az étlapon,

a nőszemély kimondottan szép arcú
és első osztályúan borotvált a lába,
a morzsákat az asztalról egyenként lehajigálja,
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kifúj néhány kifújást a kimondottan szép arcából
és a borotvált lábára hajigálja,

a kenyeret úgy tartja,
nem mondom el még egyszer,
hogy szezámmagos és marhamájkrémes,
úgy tartja, mint piktor a pemzlit,
hát ez p-s szép, jól jönnek ezek a p-k
a szezámmagos kenyérhez,

szóval, úgy tartja, ahogy homokos a frankóját reggel,
ébredés után, én fogom róla írni,
ha egyszer hagy megírni róla ez a nőszemély,
például egy verset,
és nem fog bezavarni nőszemélységével a büfékocsiban,
hogy a büfékocsiban manőverez ez a bezavaró nőszemély,
a büfékocsiban csak a büfékocsiban
vásárolt étel fogyasztható,
szezámmagos, marhamájkrémes kenyér majonézzel nem,
na, a francokat, elmondtam megint, manő-
ver az egész, úgy, ahogy van,
úgy, ahogy elvagyok.

(Találkoztam egy gyilkos�)

Találkoztam egy gyilkos galócával,
egy falóca mellől vetett
rám gyilkos pillantásokat a jól ki-
fejlett gombapéldány, nézte magában,
gyilkosan a falóca mellől, hogy magamban nézem,
sóbálvány lettem hirtelen,
a jól kifejlett gombapéldány kifejletlen sóbálványa,

itt az erdő totemállata,
gondolhatta magában a gyilkos galóca,
gondolhatta rólam, magában,
míg gusztáltam őt,
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sejthette, az erdő totemállata nem tűri csak úgy,
hogy ő galócázzon gyilkosan,
egy szál magában a falóca mellett,
kínálkozva egy só-
vár gombaevőnek, ártatlan áldozatokat hozva feleslegesen,

vetettem is rá gyorsan keresztet,
elővigyázatosan kiemeltem a földből,
hogy egészben megmutathassam a fiamnak,
ez itt a jól kifejlett galóca, a gyilkos,
a falóca mellől,
egy ilyen jól kifejlett gombapéldány
kora reggeli elfogyasztásából származóan
gyilkos pillantásokat vetne rám az éjszakás nővér,
ha egyáltalán eljutnék odáig,
én, bocskoros paraszt,
aki még azt sem tudja,
ehető-e az érintett gomba, avagy ehetetlen,
ő-e a gyilkos, vagy én
az élhetetlen.

A gomba az nem növény, mondom a fiamnak,
de növény az, neveti a fiam,
hisz növények és állatok időznek a világban,
meg az ufók,
de, mondom de, van egy harmadik,
vagy jó, akkor egy negyedik világ, a gombáké,
most kivételesen nem marhulok,
mutatom, nincs gyökerük, száruk, levelük,
életstílusuk eltér a növényekétől,
eltér a tiéd is, másokétól, mondja a fiam,
nem vagy te gombaszakértő,
mégis itt gombázol,
gyere, menjünk inkább focizni,

dobjuk el azt a gombát,
ne etessél marhaságokkal tovább.
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az éjszakába fúlt platánsoron
virrasztó lámpák fénykörében
kisérteties zajt üt léptem
az utca végén középkori rom

királynék vára volt az egykoron
s most a hullámzó szélbe mártva
mered négy roppant csonka bástya
köveket szórva szét az udvaron

a múlt mélyéről fölsajdul a dal
szerelmes lovag ajkáról amint
őrt áll a holdsütésben s lányka int

neki egy ablakból szép s fiatal
a vágy legyőzi ím az illemet
de hétszáz év sem valósítja meg

Fecske Csaba

Rege
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Gábriel

nem engem látsz a tükörképem
a hang enyém a szó Övé
ki nem a föld porában fényben
jár s idéz majd színe elé

a boldogság terhét hozom
testté kellett lennem oly nehéz
sok mindenen csodálkozom
tudatlanságom mint sűrű méz

amibe beleragadok
nem értem én az üzenetet
teszem ami rám bízatott

nem csupán az van ami lehet
úrnőm előtted megnyílott
a titkok titka Ő egy veled
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a meszelés hibáit nézem,
a hibái érdekelnek a
szűzhónak a ház mögötti téren.

a szűzhónak a csillanása körül
fekete a lyuk.
a tér, a csend akadozása.

a meszelés hibái érdekelnek
a szűzhóban a fekete
lábnyomok, apró hibák

az emeletről. apró hibák
a lépések amerre
elhaladtál, amerre hátrahagytál.

Ilyen egy vers, amiben a halál

Mezei Gábor

A hibái érdekelnek
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majd ha túl korán érek oda,
megállok majd, vagy ülök majd a lépcsőn sorba.
egymás mellett ülve vagy állva
majd hűvös lesz, korai a pára
az épület falain, a levegőben,
a nyerszöld városi téren.
száll a pára, ázik az ülők,
ázik az állók korai háta.
feketednek a kabátok lassan.
lassan majd elnedvesedünk,
lassan majd nehezen tartjuk magunk.
lassan görnyed mindenki a lépcsőn sorba.
fogva homlokát ujjai közé.
hátukon még sötétebb már a tavaszi kabát.
ujjában a kislámpa sárga fénye,
zsebében az otthon alvók csöndje,
arcukon egy gyöngy a megtapadó pára,
de lesz tej, lesz, feszülhet a csorba bögre.

Nincs otthon
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Bóc István embert ölt, de mentségére legyen mondva: ugyanabban az ágyban
halt meg, amelyikben született. Nehéz, magának való férfi volt. Nem törődött
senki dolgával. Eszessége, erőssége segítette, amire szüksége volt, megszerez-
te magának becsületes munkával. Ha kellett, kaszált, ha kellett, fát vágott, ti-
zenkét éven át még a gyárba is bejárt kemencésnek. Közben csinosítgatta a
házát, felesége sose volt. Negyvenhez közeledett már, amikor elkezdett udva-
rolni egy lánynak, a cigányszögből, de szájára vette a falu, a vénasszonyok
elfordultak tőle, ha szembejöttek az úton. Tizenkét éves volt a lány, nem lehe-
tett abból házasság, hiába vett magának Bóc István új nadrágot, inget, kabátot;
hiába ajándékozott kétszer is kismalacot a lány családjának; hiába ásta fel a
háza mögötti kertet, s ültette tele rózsákkal, tulipánokkal � egyszer illatoztak,
igaz, akkor gyönyörű, nagy tavasz, nagy nyár volt. De ősz lett, s Bóc István
úgy kiirtotta a virágokat, mintha gyomnövényektől szabadítaná meg a földet,
hadd lélegezzen a kert üresen.
Ilony néni ott volt az utolsó órákban mellette. Mondogatta, ha Bóc Istvánról
kérdezték, hogy olyan furcsát ő még nem látott:
� Nevetgélve halt meg. Mint aki meglátja, mi van a túlvilágon, és kineveti.
Istentelen ember volt.
Ilony néni keresztet vetett.
Apáca lett majdnem. Huszonegy éves koráig hordta a fekete ruhát, de akkor
anyja, apja meghalt, ő hazaköltözött valamelyik alföldi városból, és már soha
többet nem ment vissza. De úgy élt továbbra is, mintha Jézus menyasszonya
lenne, templomba járt, s nem volt nap, hogy ki ne ment volna a sírokhoz. Vi-
dám, boldog emberek voltak a szülei, egy gyerekük volt Ilony, nagy szerelem-
ben éltek, míg egy vasárnap gombászni nem mentek, kézen fogva, mint a
gyerekek, s ki tudja, hogyan, gyilkos galóca is került a többi gomba közé. Az
erdő adta nekik az életet, az erdő vette el, mondogatták az öregek. Tudni lehe-
tett, hogy Ilony anyja, apja is erdőben fogant. Kétszer történt meg, hogy az
egész falu kivonult az erdőbe. Ez a második volt, amikor az oroszok átmasí-

Jónás Tamás

Bóc István embert ölt
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roztak a falun. Az asszonyok rettegtek, hallottak már történeteket, mit csinál-
tak a vadállatok, végig, amerre mentek. Kivonultak az erdőkbe, oda út nem
vitt, onnan út nem jött, védett kis sarok Magyarországon. Asszony nélkül meg
hogyan élne egy férfi? Lassanként azok is kiszivárogtak. Amikor az oroszok
megjöttek, csak üres falut találtak, azt össze is döntötték mérgükben, de azon a
pár özvegyasszonyon kívül, akik bivalyerős szeretőket reméltek maguknak a
seregtől, nem találtak szinte semmit. Egy gyerek született ebből a masírból,
lapos orrú, vadhomlokú, fekete.
Bóc István nyakon vágta az öreget, aki mindennap átjárt hozzá, özvegyember,
kötekedős, ha rossz napja volt, de vicces, híresen nagy mesélő, ha jó. Bóc Ist-
ván alig múlt húsz, az öreg rég hatvanhoz közeledett, cammogós bácsika, feke-
te zsíros kalap, csillogó szem a gyűrött papírarcon. Bóc mogorva fiatal volt.
Minden kamaszból szemráncolós huszonos lesz, akivel kibabrál az élet. Bóccal
úgy, hogy túlérzékennyé tette. Azt pedig csillapítani kell. Itallal, szerelemmel,
kudarccal, csipetnyi sikerrel, évekkel. Bócnak kijutott mindenből, mire meg-
őszült, mosolygós ember lett belőle, bölcsebb nála kevés volt az országnak
azon a felén. A zsírkalapos öreggel a szerelemről beszélgettek akkor délután,
de csak úgy szégyenlősen, hogy magáról a szerelemről nem is, csak a dolgai-
ról, szeretkezésről, praktikákról, asszonymézről, csalásokról, csapdákról.
� Úgy a huszadik kaland után kezdtem én kiismerni magamot, hogy mi nekem
a jó. Elébb az akasztott meg, hogy nem tudtam, mi jó a nőnek. Hova kell nyúl-
ni, hogy kell mozogni, mit kell markolni, mit simogatni.
Mutatta közben, mi mit jelent, olyan beleéléssel, hogy nem csak ő, de Bóc is
látta maga előtt a nőket. Idétlenül mosolygott. Neki akkor még csak két lánnyal
volt dolga, a másodikat már jó pár hónapja elcsábította mellőle a kocsmáros
fia, csupasz kis gyerek, mellkasán, lábán alig valami szőr, de a haja nőtt rende-
sen, hullámzott, mint a csurgóban a víz, úgy csobogott le, vállaira zuhantak a
fekete tincsek. Kényesen mozgott, de beszélni annál jobban tudott. Ha valaki
5-10 percig odafigyelt rá, már nem tudta csak úgy lerázni magáról. Tudta, ki-
nek hogyan kell felcsigázni az érdeklődését, legyen az gyerek, öregasszony
vagy rendőr. De mamlasz volt ez is, mint minden fiú abban a faluban, a szája
járt, de nőt ruhából kiléptetni nagyon sokáig nem tudott. Épp a Bóc második
szeretője lett neki az első. A Bóc Pista egyszer bent ragadt a kocsmában, csak
gyufáért ugrott be, már szeles ősz volt, tüzet akartak rakni, Malvin kint maradt,
akkoriban még a szégyenlősebb nők nem merték betenni lábukat a füstös he-
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lyiségbe. Toporgott, a Bóc csak nem jött. Elsétált lassan az út végéig, vissza,
akkor jött a kocsmáros fia, megszólította Malvint, akinek a szája már kezdett
lilulni, meg aztán sötétedett is, félt egyedül, de inkább szellemtől, mint ember-
től, megörült a hosszú hajú beszédesnek. Talán egy fél órája is ott álltak már,
amikor a kocsmáros fia rákérdezett, mire vár Malvin. Akkor bement a fiú, hogy
kihozza a gazembert, de nem találta. Kérdezi az apját, hol a Bóc, az meg mond-
ja, hogy ott volt tényleg, de egy percig lehetett bent, gyufát vett, ahogy jött,
ment is. Úgy is volt. Elkerülték egymást a csámborgó Malvinnal, a Bóc gyerek
otthon kereste a lányt, az meg várt rá kitartóan a kocsma előtt. Amikor Pista
visszament a kocsmához � csak véletlenségből, mert össze-vissza kereste már
akkor Malvint �, azt látta, hogy az ott cseverészik a hosszúhajúval. Leste őket,
nevetgéltek, úgy látta, hogy a kocsmáros fia be akarja csábítani a lányt az ivó-
ba, aztán amikor látta, hogy be is mennek, nagy méreggel, még nagyobb bánat-
tal haza indult. Az ajtót bezárta, amikor Malvin megérkezett, nem engedte be,
még a megrakott tüzet is leöntötte vízzel, ne látszódjon semmi fény. Ezek töb-
bet nem is aludtak egy ágyban, Malvin pityergett még egy ideig, de két-három
nap se telt el, már a hosszú hajú kezét fogta. Tél jött, fázik olyankor az ember,
a nők még jobban, rövid nappalok, hallgatag éjszakák � tavasszal már dombo-
rodott Malvin hasa.
A zsírkalapos öreg aztán sorolta az asszonyokat, kinek mi volt jó.
� A Mári, az a kontyos, nem ismerted te már azt, az azt szerette, ha úgy jól
odacsaptam neki a seggire, sajgott a tenyerem rendesen, a második-harmadik
már olyan nagyon tetszett neki, hogy be is fellegzett mindennek, elernyedt,
oszt egy idő után má nem csapkodtam, míg nekem magamnak nem volt jó. Jó
vót vele, mer� nem tartott az egész sokáig, míg legény voltam, nekem az kel-
lett, több rövid. Gyakran beugrottam hozzá. De Pistikám, anyádnak, annak
má� több kellett, megizzasztott mindég.
Bóc ekkor kapta nyakon az öreget, az meg felborult, mint egy hordó, úgy is
maradt egy ideig. Csak szuszogott, mikor feltápászkodott, nem is nagyon tud-
ta, hol van, lassan kikullogott az udvarból. Bosszúálló típusnak nem lehetet
volna mondani, senki sem értette, hogy ezt az ütést miért jegyezte meg annyi-
ra. Már két év is eltelhetett, amikor visszaadta a dolgot.
Kíméletlen nyár volt, buborékozott az úton az aszfalt, gyerekek guggoltak a
kis hólyagok mellett, hol ujjaikkal lyukasztották ki őket, hol rájuk ugrottak,
hogy pukkanjanak. A zsírkalapos kiült a háza elé, árnyékba, egy lavór vizet
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kirakott a napra, hadd melegedjen. Elgazosult kertje volt, dongtak a méhek,
lassan elbóbiskolt az öreg. Arra ébredt, hogy rettenetes melege van, mintha a
nap közelebb húzódott volna a földhöz, egész az arca közelébe, hogy azt éges-
se. Ha nem is jött közelebb, de nagy mérgesen odaszurkált a sugaraival: lángra
lobbantotta a pottyantóst. Az öreg kátrányt öntött még a télen a tetejére, hogy
ne csurogjon be a réseken a hó, az eső. Nagyobb baj a dologból nem lett, csak
annyi, hogy egy ideig a bokrok közé guggolt, ha a szükség ráparancsolt, meg
megadta a zsírkalaposnak az ötletet, hogyan álljon bosszút a Bóc gyereken.
Trógert fogadott, hogy húzza fel a kis bódét újra. Addig itatta pálinkával, addig
beszélt ennek a szerencsétlennek, hogy rávette a csúnya munkára is. A férfi
még aznap éjjel lesben állt a Bóc gyerek udvarában, az ablaktalan falhoz tá-
maszkodva nyelte az italt. Amikor aztán meghallotta, hogy Bóc István kiment
a pottyantósra, odasettenkedett, hallgatózott, s amikor meghallotta az első
rottyanásokat, gyorsan munkának látott. Körbetekerte a magával hozott kötél-
lel a bódét, erősen megcsomózta, kátránnyal átitatott rongyokat dobált a tetejé-
re, hozzá pálinkával lelocsolta, s meggyújtotta az egészet. Könnyen lángot fogott
a tákolmány, egy perc se telt el, csak úgy ropogott a tűz. A Bóc gyerek bentről
istenelt, próbálta nyitni az ajtót, nem ment, aztán kitörni egy-egy lécet, de mire
sikerült neki, már őt is megnyalta a tűz, a jobb keze és arcának jobb fele úgy
megégett, hogy élete végéig ott hordta nyomát.
Hetekig nevettek rajta. Egy idő után nevetett ő is. Aztán eltűnt a falusiak szeme
elől, tizenkét évig dolgozott a gyárban, munkásszállón lakott, ritkán járt haza.
Mi történt vele ez idő alatt, senki se tudja. Megkérdezték aztán tőle, s akkor azt
mondta, semmi. El lehetett hinni.
Jó dolgú, nyugodt, érett férfi volt akkor már. Előbb kutyát vett magának, vizs-
lát, piacon, később tyúkot, disznót, épített nekik ólat, megvett a tanácstól egy
nagyobb telket, ott kukoricát, búzát ültetett, kis traktort is kerített valahonnan.
Vasárnaponként a kocsmába járt, akkor már a hosszúhajú vitte a boltot, negye-
dik gyerekét szülte Malvin. Törzshelye lett, sokat beszélgetett, hosszú történe-
teket, ha ahhoz volt kedve, de tudott hosszabbakat is hallgatni. Egy nap a
buszmegállóban látták, kora reggel, kiöltözve, öltönyben, mintha lánykérőbe
menne. Kérdezgették a munkásbuszra váró emberek, hova megy, minek ez a
fényes ruha. Ő szelíden mosolygott. Délután jött haza, egy két-hároméves for-
ma kisfiúval, terelgette maga előtt, az meg hol jobbra, hol balra szaladt el, nagy
bátran utánuk a csellengő kutyáknak, virágot tépett az árokparton, pitypangot



2004. ősz79

fújt. Komoly nézésű, izgága kölyök. Bámulták őket, csodaszámba mentek.
� A tied-e ez a gyerek?
� Az.
� Hát az anyja?
A zsírkalapos öreg kérdezgette.
� Nem tudom, intézetből vettem magamhoz. Nevet se én adtam neki. Kálmán-
ka.
Kálmánka olyan jó módban nőtt fel, amilyenben senki a faluban. Még óvodás
volt, de már két tanár járt hozzá, kocsival jöttek, rendes pénzt kaphattak érte.
Az egyik németet tanított neki, a másik hegedűt. Tizennégy éves se múlt, de
már egyetemi tanárokkal levelezett, a kémia, a biológia volt a kedvence. Már a
Tudományos Akadémiának dolgozott, nem volt húsz éves se, de még mindig
ott lakott a faluban. Imádta az apját, el nem hagyta volna semmi kincsért, hír-
névért. Szerették a faluban. Csak a nőkkel volt bajban ő is, mint az apja. Kiné-
zett magának egy lányt, nem is a legszebbet, nem is a legokosabbat, szoknyást,
mosolygóst. Hozzá se mert szólni. Igaz, a lány szülei sem örültek neki, hogy
épp Bóc Kálmánka szúrta ki magának az egy lányukat, inkább valami módo-
sabb parasztgyerekhez adták volna. És Kálmánka igazat is adott nekik, kerülte
a lányt, csak Bócnak mondogatta otthon, hogy mennyire tetszik neki, mit nem
adna, ha tudná, hogyan kell ezt elkezdeni, ezt az udvarlást, nem akarja ő meg-
bántani se a lányt, se a szüleit. De Bóc István is csak lengette a fejét, még
erősebben is búsult a dolog miatt, mint a fia. Akkor jutott eszébe, hogy a zsír-
kalapos öreg segíthetne. Neki is segített régebben, még ha nyakon is kellett
vágni, de azért megtanította erre-arra. A kocsmában szólította meg a vénem-
bert.
� Tud-e még úgy beszélni, ahogy nekem fiatalkoromba�?
Először furcsa, haragos tűz gyulladt az ember szemében, de elmosolyodott.
� Honne tunnék � majd minden foga kihullott már, mammogott.
Megegyeztek, hogy átküldi hozzá Bóc a gyereket. Egy liter pálinkával küldte,
hogy azt a zsírkalapos nyerte tőle valami fogadásban, meg kell neki adni. Kál-
mánka ment engedelmesen.
� Igaz, apu, hogy intézetből vettél ki engem? � rögtön ezt kérdezte, amikor
hazajött.
Egy hét se telt bele: nagy ölelkezés, búcsúzás, könnyezés, Kálmánka elköltö-
zött Budapestre, hogy ott majd kinyomozza, kik az ő igazi szülei.



2004. ősz 80

� Egy hétnél tovább nem leszek � vigasztalta az apját.
Bóc István egy-két hét alatt úgy megöregedett, mintha tíz év telt volna el. Szin-
te naponta írt neki a fia. Egyszer aztán csak egy rövidet: megtalálta a szülőket,
Kanadában élnek, utánuk megy. Még visszatartani se lehetett, amikor a levél
megjött, Kálmánka már kint volt. Onnan aztán egyre ritkábban írt. Bóc István
inni kezdett, álló nap a kocsmában ült, haza is italokkal megpakolva ment.
Egyszer a zsírkalapost ott kapta, épp nagy részegen, a vénember már nem tu-
dott előle elbújni, Bóc István másodszor is megcsapta, ráugrott, ha nincsenek
ott a többiek, meg is fojtja.
Három-négy hónapba telt, mire magához tért, felhagyott az ivással. Azt mon-
dogatta, többet is megtett volna a Kálmánkáért, úgy látszik, neki ez volt a fel-
adata, hogy segítse a gyereket, míg haza nem talál.
Már azt hitték, minden rendben van vele, amikor megint inni kezdett, néma
búskomoroságba esett, majd fűvel-fával kötekedett, nem volt előtte senkinek
maradása.
Gyilkosságig fajult a dolog.
Ilony néni ül az ágya mellett, kérdezi tőle, bánja-e, amit tett, az Úr megbocsát.
Nem bánom, vágja rá az öreg, nevet, ahogy erejéből telik. Ilony elpityeredik.
Nincs már mit tenni, csak ül, néha elmond egy imát.
Bóc István dél körül halt meg, valamivel a harangszó után. A pap nem búcsúz-
tatta el, haragosan nézte végig a temetési ceremóniát. Konok ember volt az is.
Öngyilkosoknak nem tudott megbocsátani.
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Bolvári Zoltán zenepedagógus tanári
pályája 1935-37 között a sárospataki,
1938-54 között a nyíregyházi, majd
1954-től 1971-ben történt nyugdíjazásáig
ismét a sárospataki tanítóképzőhöz kö-
tődött. Így azon művésztanárok közé tar-
tozott, akik Patakon mind az egyházi,
mind az állami fenntartású intézet mun-
kájában részt vettek. Bolvári Zoltán ko-
moly elméleti felkészültséggel, két
zeneakadémiai diplomával, művészi
színvonalú zongoratudással felvértezve
kezdte pályáját, amelynek során tanító-
jelöltek nemzedékeivel ismertette meg a
zene szépségét és elsajátíttatásuk mód-
szertanát. Oktatói tevékenysége mellett
kórusvezetőként működött és zongora-
művészként gyakran koncertezett. Mind-
ezeken túl alkalmanként papírra vetette
a zenei neveléssel kapcsolatos gondola-
tait, s felkérésre előadásokat is tartott. A
Zempléni Múzsa 2001. évi 4. számában
publikáltuk �A fogyatékos hallás prob-
lémái az általános iskolában� című,
1967-ben keletkezett írását. Most továb-
bi két, eddig szintén kiadatlan munkáját
tesszük közzé. Az első 1941-ben Nyír-

egyházán, szülői értekezleten hangzott el,
a második 1967-ben Sárospatakon ké-
szült, vélhetően felkérésre. Közös tartal-
mi vonásuk a zenei műveltség
személyiség- és társadalomformáló ere-
jébe vetett hit és a pedagógus hivatásra
való felkészítés tökéletesítésére való tö-
rekvés.
Bolvári Zoltán életútjáról részletesen
lásd: Bolvári-Takács Gábor: Bolvári Zol-
tán, a zenepedagógus (1908-1993), in:
Ködöböcz József (szerk.): Művelődé-
sünk múltjából. Bibliotheca Comeniana
VIII., Magyar Comenius Társaság, Sá-
rospatak, 1999.
A szövegközlés során elhagytuk az élő-
beszédre jellemző fordulatokat. A két
írásművel szerkesztőségünk folytatja
sorozatát, amelyben már nem élő pataki
tanárok nyomtatásban eddig meg nem
jelent munkáit tesszük közzé.

Az ének- és zeneoktatás nevelői vonat-
kozásai intézetünkben
Előadásom keretében röviden érinteni
kívánom az ének- és zeneoktatás célját,

Bolvári Zoltán

Előadások a zenei nevelésről (1941, 1967)
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nevelői értékét, kifejtem, miért van
szükség iskolánkban minderre, végül
rá szeretnék mutatni arra, hogy mi a
szülők teendője ezzel összefüggésben,
és hogyan segíthetik elő a tanár mun-
kájának eredményességét.
Első kérdésünk tehát az, hogy van-e
egyáltalán célja a líceumi ének- és ze-
neoktatásnak?
Ha csak azt nézzük, hogy az ének- és
zenetanítás ismereteket nyújt, művel-
tebbé tesz, fejleszti a képességeket,
már el is kell ismernünk, hogy igen,
van célja. Ezzel azonban még koránt-
sem merül ki a kérdés.
Vizsgáljuk meg tehát másodszor azt,
hogy mi a célja az iskolai ének- és ze-
netanításnak? Ha az igen tisztelt szü-
lőket megkérdeznénk, bizonyára igen
vegyes válaszokat kapnánk. A legtöb-
ben azt mondanák, hogy a cél az, hogy
képessé tegyük a növendéket arra,
hogy majdan oktatni tudja saját maga
is az éneket. Ezt különösen azok a szü-
lők mondanák, akiknek a fia tanítói pá-
lyára készül. Mások szerint mint
kántor fogja a növendék hasznát látni
a zenetanulásnak. Már kevesebben
mutatnának arra rá, hogy jó, ha valaki
ért az énekhez és a hangszerhez, mert
legalább társaságban hasznát veheti, de
egész biztos kevés volna azoknak a
száma, akik az ének- és zenetanítás
célját abban a nevelői értékben látnák,
amely nevelői értéket az éneknek és

zenének a lélekre, a kedélyre gyako-
rolt rendkívül nagy hatása biztosítja.
Miben nyilvánul meg ez a nevelői érték
� harmadsorban erre kívánok rámutatni.
Ha valakinek öröme vagy bánata van,
rendszerint nem fojtja magába, hanem
igyekszik azt másokkal közölni. Egészen
egyszerű emberi vonás ez. Még nagyobb
lelki behatásra énekkel reagál az ember,
énekkel, dallal szeretné kifejezni felin-
dult lelkiállapotát. Kiránduló csoport
halad az erdőben: dalra gyújtanak, meg-
mámorosítja őket a természet szépsége.
A pattogó induló ütemére könnyebben
és vidámabban masírozik a katona. A
szerelmesek örömüket, bánatukat dalban
mondják el. A siratóénekeket is a lélek
megrázkódtatása, a bánat teremtette meg.
Az ének és zene tehát lelki életünkre van
nagy hatással, annál inkább, minél tevé-
kenyebben és minél többen veszünk részt
benne. Ezzel pedig fejleszti a közösségi
érzést. A közösségi érzés pedig a ma
emberének egyik legragyogóbb gondo-
lata.
Az ének és zene nemes érzelmeket indít
meg az emberben. Gonosz gondolatú
ember sohasem ének- vagy zeneszóval
követi el tettét, a csönd kell neki, a sötét-
ség. Ahol ének és zene szól, ott az öröm
tanyázik, a gond távozik nagy léptekkel,
és újjászületik a lélek. A templomban is
énekkel, zenével köszöntjük az Istent, aki
előtt pedig mindennél jobban kitárjuk szí-
vünket, lelkünket. A sötét középkor nem
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tűrte a hangszert a templomban, és nem
engedte meg a közös éneklést, rá is
nyomta ez bélyegét az egész korszakra.
A legnagyobb nemzetek mind dalos né-
pek, szeretik a zenét, s a világ legnagyobb
muzsikusai az ő sorukból kerültek ki. A
mi magyar népünk is dalos nép, nemes
nép, hajlik minden szépre, jóra, adjuk
meg hát neki azt, amire a lelkének, szí-
vének szüksége van: vezessük őt be a dal
birodalmába, ismertessük meg vele drá-
ga és ősi kincsünket, a népdalt, szeret-
tessük meg vele a zenét, és adjunk
alkalmat arra, hogy gyakorolhassa, fej-
lessze magát. Ezt természetesen már az
ifjúkorban, az ifjúságnál meg kell kez-
denünk, ha azt akarjuk, hogy a felnőtt
magyar ember ismerje, tudja ezeket, és
éljen is velük. Milyen szomorú is az,
hogy még ma is vannak falvak, ahol so-
hasem hangzik fel a dal, az ének, csön-
des, némaszájú a falu, mintha kriptában
járnánk. A csönd a temető lehelete, mi
élünk, az élet pedig mozgás, a mozgás
ritmus, lendület és dal. Sötét a lelke an-
nak az embernek, akinek ajkát soha nem
hagyja el dal, akire a muzsika nincs ha-
tással, az ilyen ember nem is lehet bol-
dog. Egészséges, éplelkű, dolgos és
munkás ember pedig csak boldog em-
berből válhatik, csak ilyen ember lesz
hasznára embertársainak, a társadalom-
nak és az egész nemzetnek.
Kedves szülők! Buzdítsák gyermekeiket,
segítsék elő boldogulásukat! Igen sok-

szor a szülőn múlik, hogy gyermeke ta-
nul-e, megismerkedik-e a zene elemei-
vel, vagy sem. Ha a szülőt sem érdekli a
muzsika, a szülői házban is némaságot
hall a gyermek, tőle sem lehet kívánni,
hogy dalos ajkúvá váljék. Igen sok fel-
nőtt emberrel találkoztam már, aki azon
kesergett, hogy ha ifjúkorában nem hagy-
ta volna abba a zenetanulást, már nagy-
szerűen játszana. Ne hallgasson a szülő
gyermekére akkor, ha az � meg akarván
szabadulni a munkától, küzdelemtől �
abba akarja hagyni zenei tanulmányait,
mert később a gyermek ezt megbánja, s
a szülőt okolja. A mi iskolánkban két-
szeresen könnyebb dolguk van a szülők-
nek. Először is nálunk az ének- és
zeneoktatás, amelyért sok más szülő sú-
lyos pénzeket fizet, ingyen van, minden-
kinek rendelkezésére áll, hogy tanuljon
és képezhesse magát. Továbbá kötelező
is a tanulás, tehát a növendék akkor sem
hagyhatja abba, ha a szülő ebbe � gyen-
geségből � bele is egyeznék. Mi a teen-
dője a szülőnek: bátorítani a növendéket,
kitartásra buzdítani, ellenőrizni, betart-
ja-e a gyakorlóit, megtanulja-e a leckét,
stb. Bizony sokkal szebb, sokkal jobb
eredményt lehetne elérniük a szaktanár-
oknak, ha a növendékek mindig tudnák
a leckét, öröm és élvezet lenne így az
ének- és zeneóra tanárra, növendékre
nézve egyaránt. És mennyiszer múlik ez
csupán a szülőn. Egy kis figyelem, egy
kis ellenőrzés, esetleg egy kis szigorú-
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ság mindenki munkáját megkönnyítené.
Sajnos, a legtöbb szülő nemhogy nem
buzdítja gyermekét, de a tanár ellenében
is igazat ad neki. Ez annál is inkább szo-
morú, mert a szülő csak az egyik felet: a
növendéket hallgatta meg, a tanár véle-
ményét pedig nem ismeri. A legtöbb szü-
lő még a hangszert, a kottát és egyéb
segédeszközöket sem szerzi be, pedig
ezek nélkül a munka áll, s a fejlődés le-
hetetlen.
Mindenkiből fejleszthető valami, a leg-
gyengébb hallás is javul az idők folya-
mán, és egy bizonyos fokot minden
növendék elérhet. Lehet viszont, sőt va-
lószínű, hogy a zenei képzésben része-
sült, de gyenge zenei képességű
növendék majdani utódja már jobb ké-
pességekkel születik a világra. Ezért kell
az iskolai ének- és zenetanítást tűzön-ví-
zen keresztülvinnünk, mert a jobb jövő
reménye világlik ki belőle. Vajha a szü-
lők felismernék a tanárok nemzetnevelő
és áldozatos munkáját, és segítségükre
sietnének nehéz munkájukban! Adja Is-
ten, hogy úgy legyen!

Nyíregyháza, 1941. december 2.

A tanítóképző intézetek zenei hallásvizs-
gájának néhány problémája

A tanítóképző intézetbe való felvételt
alkalmassági vizsga előzi meg, melynek

igen fontos része a zenei hallásvizsga.
Megfelelő zenei hallás nélkül a jelölt nem
bocsátható felvételi vizsgára.
Helyes-e ez az intézkedés? Okvetlenül
helyes. A tanítónak az általános iskola
alsó tagozatában éneket is kell tanítania,
s a zenei képzés alapját itt rakjuk le.
Megfelelő zenei hallással nem rendelke-
ző tanító nem tudja az éneket helyesen,
jól és eredményesen tanítani. A zenei
hallásvizsga tehát mintegy megszűri a
jelentkezőket, s így a tanítóképzőbe ze-
neileg alkalmas hallgatók kerülhetnek.
Így van-e ez valóban? Sajnos, nem. A
hallásvizsgán zeneileg teljesen kifogás-
talannak vélt hallgatók némelyikéről
menet közben derül ki, hogy nehezen
birkózik meg az anyaggal, nem sikerül
olyan eredményt elérnie, amilyen kívá-
natos volna.
Mi ennek az oka? Egyrészt a zenei hal-
lásvizsga anyaga, illetve a vizsgáztatási
mód, másrészt az, hogy a jó zenei hallás
önmagában nem elegendő az anyag pon-
tos és precíz elvégzéséhez, ha nem járul
hozzá nagy szorgalom és akarat. Egyko-
ri zenetanárom gyakran hangoztatta,
hogy a tehetség önmagában csak 20 %,
a szorgalom pedig 80 %.
Mit ír elő a Művelődésügyi Minisztéri-
um a zenei hallásvizsga anyagaként? Elő-
írja 1.) a ritmusérzék vizsgálatát, 2.)
két-három-négy hangból álló dallammo-
tívumok visszaénekeltetését, 3.) zongo-
rán megszólaltatott hármashangzat egyik
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alkotórészének, egyik hangjának vissza-
énekeltetését, 4.) valamely szabadon vá-
lasztott dal eléneklését.
Helyes-e ez a kívánalom? Csak részben
helyes. Helyes a ritmusérzék vizsgálata,
a motívum visszaéneklés (ráéneklés) és
a daléneklés is. Igen nehéz, zeneszerző
növendékek felvételi vizsgájára való a
hármashangzat valamelyik hangjának
visszaénekeltetése, így ezt teljesen elve-
tendőnek tartom.
Helyesen oldjuk-e meg a hallásvizsga
másik három feladatát? Azt sem oldjuk
meg helyesen. A ritmusérzék vizsgálata
a zenei hallásvizsgákon abból áll, hogy
ritmust kell a vizsgázónak visszatapsol-
nia. Ez tehát a ritmus hangalakjáról való
reprodukció, ami tulajdonképpen csak
egyszerű utánoztatás. Még ha nehezebb
ritmusokat tapsoltatunk is vissza, pl. szin-
kópát, tizenhatodpárt, triolát vagy pon-
tozott ritmust, rövid ritmusgyakorlat
esetén ez rendszerint könnyen sikerül
bárkinek, ha pedig a hosszabb ritmusgya-
korlat visszatapsolása nem megy jól,
ennek oka többnyire nem a zenei hallás
hiánya, hanem a zenei memória elégte-
lensége. Két részletben hibátlanul vissza-
tapsolja a jelölt a hosszú
ritmusgyakorlatot is. A ritmusérzék vizs-
gálatára tehát nem elegendő a ritmus han-
galakjáról való reprodukció, vagyis az
utánoztatás, hanem sokkal inkább szük-
séges a ritmus betűalakjáról való repro-
dukció, vagyis a lejegyzett ritmus

visszatapsolása, illetve ritmusnévvel való
elmondása. S ez már lényegesen nehe-
zebb és nagyobb erőpróba, amelyre a je-
löltnek fel kell készülnie. Sok esetben a
felvett hallgatók, ha kiválóan tapsolták
is vissza a zenei hallásvizsgán a kopo-
gott ritmust, még olyan egyszerű ritmu-
sokon is fennakadnak zenei
tanulmányaik során, mint az Ej, haj, száll
az ének vagy Brahms Bölcsődalának első
két üteme. A triola és a kopogós állandó
összecserélése, a szünetek ki nem tartá-
sa, egy-egy hang indokolatlan megnyúj-
tása mind a fogyatékos ritmusérzéket
jelzi. S erről mind nem győződünk meg
a zenei hallásvizsgán, mivel csak utánoz-
tatunk, de nem késztetjük a vizsgázót rit-
mikai erőfeszítésre. A ritmusérzék
vizsgálatának ez a formája tehát nem
eredményes; hamis képet ad a hallgató-
ról, ezért nem célravezető. Pedig a jó rit-
musérzék nagyon fontos. Egyéni
tapasztalatom, hogy akinek kiváló a rit-
musérzéke, annak biztosan jó a zenei
hallása is, s tisztán énekel.
A motívum visszaéneklés rendszerint
nem szokott jól sikerülni. Az összes ze-
nei feladatok közül ennek megoldása a
leggyengébb. Tévedés azonban azt hin-
ni, hogy ez azért van így, mert a vizsgá-
zó hallása fogyatékos. Többnyire más
okokra vezethető vissza. Mégis hajlamo-
sak vagyunk arra, hogy ilyen esetben a
vizsgázót fogyatékos hallásúnak minő-
sítsük. Aki az ének-zenében gyakorlat-
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lan (már pedig a vizsgázók java része az,
mint ahogy nem is lehet más 3-4 évi gim-
náziumi zenei pangás után), annak igen
nagy nehézséget okoz más által énekelt
hang eltalálása, az ún. ráéneklés, még ak-
kor is, ha jó hallása van. Továbbá igen
nehezen találja el nő a férfi hangját, és
viszont, a férfi és női hang között lévő
oktávkülönbség miatt. Ezt némileg meg-
könnyítheti, ha nőnek zongorán adjuk
meg a hangokat a megfelelő magasság-
ban, bár még így is fennáll a ráéneklés
nehézsége. Megnehezíti a motívum
visszaéneklést a vizsgázók különböző
hangrégiója és hangterjedelme is. Egyik
vizsgázó csak mélyen, a másik inkább
csak magasan tud énekelni. Ezt rendsze-
rint nem veszik számításba a hallásvizs-
gán. Pedig kísérletezni kell a legtöbb
vizsgázóval, ha pontos képet akarunk
kapni róla. Az sem mindegy, hogy mi-
lyen viszonylatokat, mennyire nehéz
motívumokat kívánunk visszaénekeltet-
ni. Végül a vizsgázók zenei előképzett-
sége is különböző.
A daléneklés terén is tapasztalunk nehéz-
ségeket mind a vizsgázók, mind a vizs-
gáztatók részéről. Először is helytelen,
hogy a vizsgázó azt énekel, amit akar.
Helytelen egyrészt azért, mert a vizsgá-
zók által választott dal egyszer nehezebb,
másszor könnyebb, az egyik dal na-
gyobb, a másik kisebb hangterjedelmű.
Az egyik ritmikailag és dallamilag egy-
aránt igényes, a másik igénytelenebb.

Versenyeken rendszerint egy kötelező
művet megjelölnek, s ezt követi a szaba-
don választott darab. Így kellene lennie
itt is.
Kezdő tanár koromban az első hallásvizs-
gát a zenetanár-igazgató végezte, s a
Himnuszt énekeltette el a jelöltekkel.
Tudvalévő, hogy a magyar Himnusz �
ritmikai és főleg hangtalálási szempont-
ból � egyike legnehezebb dallamainknak:
hangterjedelme igen nagy (tizenegy
hang), öt kényes és nagy hangközlépés
van benne (szeksztek fel és le, oktáv,
szeptim). Aki a Himnuszt hibátlanul el
tudja énekelni, nyugodtan felvehető. Ez
a módszer gyors és eredményes. Igazga-
tóm azonban azt a vizsgázót, aki a Him-
nuszt nem tudta hibátlanul elénekelni,
még nem utasította el, hanem mást is
kérdezett tőle, más dalokat, egyre
könnyebbeket, a tanuló egyéniségéhez,
hallásához, tudásához szabott dalokat.
Azt vizsgálta, azt akarta megállapítani,
hogy vajon fejleszthető-e a hallása, van-
e remény zenei fejlődésére? Ez igen he-
lyes és emberséges felfogás volt, eljárása,
vizsgáztatása pedig alapos.
Ezzel szemben mi történik ma a zenei
hallásvizsgán? A ritmus-visszatapsolta-
tás (amely, mint feljebb láttuk, nem ad
hű képet a vizsgázó ritmusérzékéről), a
motívum visszaénekeltetés (amely sab-
lonosan, nem egyénhez mérten történik),
a harmónia egyik hangjának visszaéne-
keltetése (amely rendszerint a vizsgázó
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képességét meghaladó feladat), és egy
tetszés szerint választott dal eléneklése
után csak akkor kérdezzük a hallásvizs-
gázótól a Himnuszt, ha az előbbieket nem
tudta jól. Így a Himnusz elénekeltetésé-
vel szinte ledöfjük, zeneileg megsemmi-
sítjük a vizsgázót. Ez pedig nem
emberséges és igazságos eljárás, sok eset-
ben kétségbe ejti a jelöltet. Van olyan pá-
lyázó, akinek szívügye, legtitkosabb
kívánsága, hogy alsó tagozatos tanító le-
hessen. Akad nem egy, akinek jó a bizo-
nyítványa, minden tekintetben rátermett,
szorgalmas, szóval alkalmas a tanítói
pályára, de a zenei hallásvizsgán � igen
sokszor nem pontos és ferde megítélés
alapján � elvágjuk érvényesülésének út-
ját. Lehetővé kell tenni, hogy az olyan
jelölt is, aki jó tanuló, jó bizonyítványo-
kat hoz, szorgalmas, jó fellépésű és hi-
vatástudattal készül a tanítói pályára,
továbbá fejleszthető fogyatékos hallás-
sal rendelkezik, jelentkezhessen a felvé-
teli vizsgára. Az ilyen tanuló nem fog
különösebb gondot okozni a zenetanár-
nak, ha megfelelő tanulópárt állít mellé
és gondosan irányítja, mert szorgalom-
mal pótolni fogja azt, ami tehetségéből
hiányzik. Sokszor előfordul, hogy az a
jelölt, aki jó hallással rendelkezik, illet-
ve került be a tanítóképző intézetbe, nem
állja meg a helyét tanulmányi előmene-
tel, szorgalom stb. szempontjából, sőt ze-
neileg is visszamarad, és nem váltja be a
hozzá fűzött reményeket, mert lusta,

könnyelmű és nemtörődöm.
A zenepedagógusok egy része csupán a
közvetlen célt látja, azt, hogy a jelölt
majdan képes legyen eredményesen ta-
nítani az éneket. Ez tiszteletre méltó ál-
láspont, de ismerünk nem egy konkrét
esetet arra nézve, hogy a fogyatékos hal-
lású tanító jó tanítói egyéniség különben,
és munkahelyén kiváló munkát végez.
Ha a jelölt � tanítóképző intézeti tanul-
mányait elvégezve � minden képzése és
vele való foglalkozás ellenére sem ké-
pes arra, hogy az éneket eredményesen
tanítsa (az ilyen eset eléggé ritka), tan-
tárgyat cserélhet valamelyik tanítótársá-
val. Ő is, az iskola is jól jár a cserével.
Van azonban a tanítójelölt zenei képzé-
sének távolabbi célja is. Ez pedig az,
hogy a felvett, fejleszthető fogyatékos
hallású hallgató a tanítóképző intézetbe
bekerülve nem kallódik el zeneileg, mint
ahogy más pályára irányítva feltétlenül
elkallódna, előrehalad a zenében, ének-
ben, megszereti a zenét, zenebarát lesz,
gyermekei is átveszik ezt. A zenekultúra
gyarapodik: általa eggyel több lesz a ze-
nebarátok száma. Ha minden tanítókép-
zőbe csak öt fejleszthető fogyatékos
hallású jelöltet vennénk fel, ez a tíz taní-
tóképző intézetben összesen ötven főt
jelentene minden évben, de ez az ötven
jelölt később ennél sokkalta több emberre
lenne zeneileg jó hatással. Az a jó hallá-
sú jelölt, aki nem nyer felvételt, zeneileg
nem kallódik el, mert jó hallását senki
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sem veszi el tőle. Kodály tanár úrnak is
ez volt a felfogása, amikor sokszor job-
ban örült egy zenei elkallódástól meg-
mentett tanulónak, mint a zeneileg
jóknak. Ez a távolabbi cél elhomályosít-
ja a közelebbi célt. Emberségesen kell
végezni a zenei hallásvizsgát és alapo-
san, mint mindent, ami a pedagógiához
tartozik. A pedagógus akkor tölti be ne-
velői szerepét hiánytalanul, ha olyanok-
ból farag embert, akiket valóban a nevelői
ráhatás, segítés, nevelői munka teszi
azzá, amivé lett.
Van azonban a felsoroltakon kívül még
egy szempont, amelyet föltétlenül meg
kell említeni. Ha a zenei hallásvizsgán
csupán jó hallású, zeneileg kifogástalan
vizsgázót engednénk át, vagyis csak jó
anyaggal foglalkoznánk, ez méltányta-
lan előnyt jelentene a többi tárgyat taní-
tó kartársak rovására. Vajon a
matematikus nem foglalkozna-e szíve-
sebben kiváló matematikai érzékkel ren-
delkező hallgatókkal? Vagy a testnevelő
tanár kikerülheti-e, hogy nehézkes moz-
gású, kétballábas tornászok kerüljenek
hozzá? A rajztanár is csak a színérzékét
vizsgálhatja meg a jelöltnek, aki színté-
vesztés nélkül is lehet igen gyenge raj-
zos. S a pedagógiai tárgyakból vajon
csupa logikus gondolkodású, jó pedagó-
giai érzékű jelölt vizsgázik? Bizony nem.
Nem formálhat tehát jogot a zenetanári
munkaközösség sem ahhoz, hogy csupa
kifogástalan hallású hallgatóval foglal-

kozzék. A rajz és a testnevelés is kész-
ségtárgy, ezeket a tárgyakat is tanítja
majd a jelölt az általános iskolában. Az
igazság megköveteli, hogy ennek a meg-
állapításnak is hangot adjunk.
Az eddig vázoltak alapján javaslatom a
következő: 1.) A zenei hallásvizsgát az
eddig szokásos gyakorlattól eltérően a
fentebb közölt módon végezzük, vagyis:
legyen ritmusérzék vizsgálat a ritmus
betűalakjáról is, a motívum visszaéne-
keltetés nagy körültekintéssel történjék,
az akkordhang visszaéneklés maradjon
el, s jelöljünk ki kötelező dalt is, a szaba-
don választott mellé. 2.) Tegyük lehető-
vé, hogy azok a fejleszthető fogyatékos
hallású vizsgázók, akik egyébként jó ta-
nulók, szorgalmasak, pedagógiailag rá-
termettek és hivatásuknak érzik a tanítói
pályát, felvételi vizsgát tehessenek. Hi-
szem és vallom, hogy ezzel a módszer-
rel sok felvételiző jelöltet kímélünk meg
fájdalmas csalódástól, anélkül, hogy az
általános iskolai énektanításon csorba
esnék. Viszont elmélyültebben és főleg
pedagógushoz méltóbban munkálkodha-
tunk zenekultúránk felemelésén.

Sárospatak, 1967. április 20.

(A szövegeket bevezette és közzéteszi:
Bolvári-Takács Gábor.)
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Az ezredforduló vízválasztónak bizonyult
Európa népeinek történetében. Az a nép,
amely ekkor államot tudott alapítani, meg-
maradt, amelyik nem, eltűnt.
Ezer esztendeje a magyarság történeté-
ben is éles választóvonallal kijelölhető,
évszázadokat meghatározó döntés szü-
letett, amelyet első királyunk, Szent Ist-
ván nevével kapcsolunk össze. Ez népünk
történetének a honfoglalást követő legje-
lentősebb döntése: a magyar állam meg-
alapítása, a király megkoronázása, a
kereszténység felvétele.
970 körül Esztergomban született Géza
fejedelem és Sarolt fia, Vajk. Neve a �hős�
vagy �vezér� jelentésű török szóból ered.
Nem tudjuk pontosan, mikor keresztelték,
s mikor lett a pogány fejedelemfiból a ke-
resztény vallást követő Istvánná. Tudjuk
viszont, hogy Géza fejedelem és család-
ja megkeresztelkedett, Istvánt keresztény
szellemben neveltette, s a fiúból erős,
határozott, széles látókörű egyéniség lett,
aki később türelmes meggyőződéssel, de
� ha kellett � erővel teremtette meg a ke-
resztény államot, és hatalmát ennek szol-
gálatára rendelte. Kétségtelen, hogy apja
politikájának része volt István házastársá-
nak kiválasztása. A bajor Henrik herceg
leányával, Gizellával kötött frigy azt pró-
bálta kifejezni, hogy a magyar állam Géza
által elkezdett kialakítása, a keresztény-
ség felvétele már annyira előrehaladt,
hogy a magyar fejedelem joggal pályáz-
hatott e rokoni kapcsolatra. A mélyen val-

Tamás Edit

Államalapításunk ünnepén

lásos légkörben nevelkedett Gizella Ma-
gyarországra kerülése � 995-96-ban �
erősítette az udvar keresztény jellegét.
Udvartartásával német papok és lovagok
érkeztek, akik az ugyancsak ekkortájt ér-
kezett Adalbert tanítványokkal együtt ki-
vették részüket a magyar nép keresztény
hitre térítéséből, az egyházszervezet ki-
építéséből.
Géza fejedelem 997-ben bekövetkezett
halála után fia uralma gyakorlatilag csak
az Árpádok törzsi területére, azaz Nyugat-
Magyarországra terjedt ki. Ugyanakkor
Koppány, a Balatontól délre fekvő részek
ura bejelentette igényét a főhatalomra.
Uralmának jogcíméül azt a régi jogszokást
tekintette, hogy ő számított ekkor az Ár-
pád-nemzetség legidősebb tagjának
(senioratus). Erre alapozva kívánta meg-
szerezni a hatalmat. István elleni harcá-
ban ezen kívül ugyanilyen fontos tényező
volt, hogy ő és a vele hasonlóan gondol-
kodók attól tartottak, hogy István apjánál
is határozottabban terjeszti majd a keresz-
tény hitet. Közismert, hogy Koppány és a
régi rendet és a pogány szokásokat kö-
vetők valamint István harcából utóbbi ke-
rült ki győztesen, neki adatott meg a
lehetőség, hogy országát az európai né-
pek családjába szervezett, keresztény ál-
lamként beillessze. Ebben a sikerben
jelentős szerepe volt az uralkodó osztály-
nak, amely ott állt a király mellett, nélkü-
lük egy ember akarata, elképzelése aligha
valósulhatott volna meg. A sokféle nem-
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zetből kikerült első főpapok, a Gizellával
érkezett német lovagok s a keletről jött
népek (kazárok, kabarok) vezetői a ma-
gyarokkal együtt biztos támaszai voltak a
királyságnak. Jusson eszünkbe ennek
kapcsán István király intelmeinek oly sok-
szor emlegetett gondolata: �� mert az
egyenlő és az egyszokású ország gyen-
ge és esendő. Ennélfogva megparancso-
lom neked fiam, hogy e jövevényeket jó
akaratúan gyámolítsad és becsben tart-
sad. Hogy nálad szívesebben tartózkod-
janak, mintsem másutt lakjanak.�
Ezer év távlatából valljuk, hogy I. Szent
István királyunk jól választott a lehetősé-
gek közül, a múlt és az európai keresz-
ténység által felkínált utak közül arra tért
rá, amely az elmúlt évszázadokban is be-
folyásolta kontinensünk és hazánk törté-
netét.
Magyarországon a latin rítusú egyház
meghonosítására irányuló első lépéseket
még Géza nagyfejedelem tette meg. A
munka oroszlánrésze azonban Istvánra
maradt. A hagyomány tíz püspökség ala-
pítását köti a nevéhez, közvetlenül a ko-
ronázása utáni időre esik az esztergomi
érsekség létesítése, legnagyobb valószí-
nűség szerint 1001-ben. A püspökségek
szervezése legkorábban az ország nyu-
gati felén ért véget. A Géza fejedelem
korában megszervezett veszprémi, illet-
ve az ezredfordulón szerveződött eszter-
gomi után Győr következett, majd
1009-ben a pécsi püspökség. Az egyház-
megyék alapítását részben megelőzte,
részben követte a pogány magyarok meg-
keresztelése.
Kelet-Magyarország püspökségei az ál-
lamszervező harcok sikereinek eredmé-
nyeként létesültek. Az erdélyi
egyházmegye területén már a 950-es

évek óta létezett egy görög rítusú térítő-
püspökség. Amikor István 1003-ban le-
győzte Gyulát, latin térítőpüspökséget
szervezett itt. Ez az első püspökség a
magyarországi egyházszervezetben, ame-
lyet nem székhelyéről, hanem területéről
nevezetek el erdélyi egyházmegyének.
Az egri püspökség alapítása Aba Sámu-
elnek és István király húgának házassá-
ga körüli időre tehető, míg a kalocsai az
első évtized végére. 1010-ben már hét
egyházmegye biztosan működött. Az Ist-
ván alapította egyházmegyék sorát az
1030-ban az Ajtony korábbi szállásterü-
letén szerveződött csanádi püspökség
zárta. Ennek első püspöke volt a velencei
származású Gellért.
Az első plébániák az ispáni székhelyeken
létesültek. Ezek lettek később a főesperesi
szervezet bázisai. Már István I. törvény-
könyve tanúsítja a templomok létezését,
majd a II. törvénykönyvében elő is írja,
hogy minden tíz falu építsen egy templo-
mot. A vármegyei szervezettel való kap-
csolat, il letve a törvénykönyvek
rendelkezései bizonyítják István király te-
vékeny szerepét a magyar egyházszer-
vezet kiépítésében, a falusi plébániáktól
a püspökségekig minden szinten. Ugyan-
akkor István egyházszervező munkáját az
alapok lerakásának tekinthetjük, utódai
alatt tovább szélesedett a rendszer újabb
püspökségekkel (váci, bihari, zágrábi,
nyitrai), székeskáptalanokkal, társaskáp-
talanokkal, kolostorokkal.
Az egyház kialakítása mellett a megye-
rendszer is maradandónak bizonyult. A
magyarországi vármegyék eredete az
idők homályába vész. A forrásokból ismert
első vármegyék a Dunántúlon alakultak
ki. A keleti országrészben a vármegye-
szervezet szoros kapcsolatban állt István
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király harcaival, amelyet a törzsi vezetők
ellen vívott. Az István-kori megyék nagy
területűek voltak, számuk kb. harminc le-
hetett. Kialakult egy sajátos típus: a ha-
tárvármegye, amelynek elsőrendű
feladata a határvédelem volt. Különleges
rajzolatúak e megyék. Az ország közép-
ső területéből legyező alakban kinyílva
egészen a határvidékig húzódtak. Ez a
vármegyeszervezet a királyi birtokokra
épült, megteremtve egyben az állam
egész országot átfogó helyi, területi in-
tézményrendszerét. Ebben az időben a
rendszer az ispán személye révén még
szétválaszthatatlanul magában egyesítet-
te a megye területén a királynak mint az
ország élén álló politikai vezetőnek és a
királynak mint az ország leghatalmasabb
földesurának képviseletét.
Első királyunk munkásságának harmadik
jelentős területe a törvényalkotás. Első
törvénykönyve lényegét tekintve büntető-
törvénykönyv, míg a második kiegészítő
jellegű. A kódexek 9. századi frank zsina-
ti határozatok, a bajor jog és egyéb nyuga-
ti törvények ismeretében fogalmazódtak.
Ugyanakkor, a nyugati minták követésé-
nek ellenére is, ki kell emelni István tör-
vénykezésének önállóságát, amely az
egyházi javak védelméről, az egyházi sze-
mélyek szerepéről éppúgy megemlékezik,
mint a keresztény vallás előírásainak
megtartásáról. A királyi javak védelme, a
magántulajdon feletti szabad rendelke-
zés, a földesúri jogok biztosítása mellett
a családhoz kapcsolódó rendelkezések
is szerepelnek benne, nemkülönben az
erőszakos cselekedetek elleni fellépés
vagy a vitézek és vendégek (hospesek)
befogadása.
István élete példamutatás volt. Erre hívta
fel fia, Imre figyelmét is intelmeiben: ��pa-

rancsainkban a hitet tesszük az első hely-
re� Tanácsolom, illetve javaslom és su-
gallom kedves fiam, hogy a katolikus és
apostoli hitet akkora buzgalommal és
éberséggel őrizd, hogy minden Istentől
rendelt alattvalódnak példát mutass�
Ezért kedves fiam apád rendeletei, vagyis
az én rendeleteim, mindig legyenek sze-
med előtt, hogy szerencsédet királyi gyep-
lő igazgassa � mert nehéz lesz
megtartani e tájon királyságodat, ha szo-
kásban nem utánzod a korábban
királykodó királyokat.�
A legendákban megörökített erős istváni
hatalom a hozzá kapcsolt Szent Koroná-
ban öltött testet. Ezer éven átívelve össze-
köt minket Szent István gondolataival,
nemzethez s kereszténységhez való tar-
tozásunk egyazon szimbóluma. A pápá-
tól kapott korona a politikai függetlenség
igényét, a magyarság nyugathoz kapcso-
lódását véglegesítette, ugyanakkor a ke-
resztény királyi hatalmat is demonstrálta,
amely végleges szakítást jelentett a po-
gány múlttal. Magyarország koronája több
uralkodói, koronázási jelvénynél. Már a 13.
század derekán, IV. Béla király idején ta-
lálkozunk a korona önálló szerepével. A
korona fokozatosan az adott király sze-
mélyétől elvont fogalommá vált, amelynek
önálló joga, szabadsága van.  A �Szent
Korona� kifejezés is ebben az időben je-
lent meg. Később a rendi-hatalmi küzdel-
mek eszközévé vált. A Kárpát-medence
népei e szimbólum alatt találták meg a
hazához tartozásuk kifejezését.
Az a több mint négy évtized, ami megada-
tott Istvánnak az uralkodásra, igen moz-
galmasan telt, eredményei máig hatóak.
Első királyunk 1038. augusztus 15-én
hunyt el. Halála előtt a Szűz Anya oltal-
mába ajánlotta országát s népét. A szé-
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kesfehérvári bazilikában temették el. I.
László király javaslatára 1083. augusztus
20-án avatták szentté. Ő az első európai
uralkodó, aki nem mártírhalála révén, ha-
nem hittérítői-uralkodói tevékenységének
köszönhetően kapta meg a földi ember
számára elérhető legnagyobb elismerést,
mint népének apostola, a keresztény egy-
ház megszervezője, zarándokok pártfogó-
ja. Szentté avatására egy kisebb és egy
nagyobb legenda készült. Sokan elzarán-
dokoltak sírjához. Tiszteletét himnuszok,

énekek, könyörgések, zsoltárok bizonyít-
ják, templomok sorát szentelték neki. Az
István-kultusz Könyves Kálmán király ural-
kodásától teljesedett ki. Augusztus 20-a
1771-ben, Mária Terézia idején vált orszá-
gos ünneppé, ekkor került Raguzából
Budára a Szent Jobb. Az országgyűlés
döntése értelmében ma ez a nap a Ma-
gyar Köztársaság legfőbb állami ünnepe.

(Elhangzott ünnepi beszédként Sárospa-
takon, 2004. augusztus 20-án.)
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Kedves Diáktestvéreink; � s hogy korunkhoz
illeszkedően folytassam: Diáktestvéreink, Di-
ákgyermekeink, Diákunokáink! A ma hatvan-
öt éves érettségi találkozóján � ki testben, ki
lélekben � jelenlévő, ezerkilencszázharminc-
kilencben érettségi vizsgát tett nyolcadik A és
B osztálynak � pontosabban: a számában és
egészségében megtépázott maradékának �
szószólójaként, meleg szeretettel köszöntöm
a hamarosan négyszázhetvenötödik születés-
napjára készülődő Alma Matert: örökifjú, mert
mindig újraszülető és mindig újat szülő felne-
velő édesanyánkat.
Az érettségi- és diplomatalálkozó szükségsze-
rűen egyfajta visszatekintés, számadás. Az öt-
vagy tízévenként � fokozatosan fogyó szám-
ban � összeülők, egy-egy évfolyam diákjai,
felidézik a múltat, fürkészik a jövőt; s persze
az arányok a két vég közül egyre inkább a meg-
szépítő visszatekintésre tolódnak el. De akár-
hogy is: a kis jubiláló csoport a saját
korosztályát, legföljebb ha saját nemzedékét
látja át; és tagjai egymással találkoznak, egy-
másról tájékozódnak csupán. S, ha egykori
tanáraiknak náluk is gyorsabban fogyatkozó
csapata is bekapcsolódik, az sem az iskolá-
jukkal való találkozás, csak saját iskolai éve-
ikkel.
Ezért jelent számunkra, patakiak számára,
különleges lehetőséget az a hagyomány, hogy
ötévenként esedékes összejöveteleinken nem-
csak egymással és iskolánk épületével talál-
kozhatunk; hiszen nyolc vagy tíz

korosztálynak, három emberöltőnek képvise-
lőivel ülhetünk össze, hallgathatjuk emlékeit és
terveit; érezvén, hogy nem a magunk kis csa-
patával kezdődött a világ s nem is azzal ér
véget; és hogy csupán részei � de szerves
részei � vagyunk egy megszakítatlan folyamat-
nak, amelyet emberiségnek neveznek, azon
belül magyarságnak, s azon belül is: pataki
diákságnak.
Sorsom úgy hozta, hogy � bár késéssel, mert
csak ötödikesként � abba az évfolyamba csat-
lakozhattam annak idején, amelyik ezerkilenc-
százharmincegy őszén, a négyszáz éves
jubileumra megindított angol tagozattal bővült
ki. Apám nyomába léptem, aki nyolc gimna-
zista és négy teológusi évével itt emelkedett
ki gömöri falujából. Magam a református gim-
náziumban végeztem a felső négy osztályt,
Gábor öcsém azonban az államosítás idősza-
kában kezdte, majd szakította meg
patakiságát. Péter fiam állami időszakban
kezdte és végezte el pataki tanulmányait, Gá-
bor unokám pályáját viszont derékba kapta a
visszaegyháziasítás és a kettéválásos kirajzás
időszaka. S hogy magammal folytassam: a
négyszázhuszonötödik évfordulót követően �
megtisztelő felkérésre � a Pedagógusok Lap-
jában én villantottam rá: Pataknak olyan négy
évszázadot meghaladó pedagógiai hagyomá-
nya van, amelynek � ha zökkenővel is � szer-
vesen folytatódnia kell. Hogy így lett, azt a
négyszázötvenedik évét még állami vezetés
alatt ünneplő jubileumi kötet bevezetőjében

Deme László

Az emberség szolgálata és a szolgálat
embersége
Gondolatok a patakiságról
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rögzíthettem. Ott ezt írtam erről: �Mi is a
patakiság? Mi az, ami időn és téren át össze-
fűz és összetart bennünket, mindannyiunkat,
hetvenöt élő és további háromszázhetvenöt
halott évjáratot, összesen négyszázötvenet im-
már? Szokás az iskolák rangját a kiemelke-
dők számával jellemezni. Nos, Patak nemigen
maradna le ebben a versenyben sem. Dicső-
ségtáblájára nagy nevek, tiszteletet parancsoló
nevek róhatók fel. Mégsem ezt tartom a leg-
főbb értékmérőnek. Én az igazi rangot a zöm-
mel mérném: hogyan állt és áll helyt a volt
növendék, a széles sokaság, ki-ki a maga
posztján. Mert immár ötödfél évszázados tör-
ténete során a mi alma materünk, felnevelő
anyánk ezzel  sem vallott soha szégyent...
Patak fiai (s újabban: leányai is) helytálltak a
mindennapokban, folyamatosan öregbítve a
patakiság hírét-nevét. Hogy ki hová került, a
vezérkarba-e a térképasztal mellé, vagy a lö-
vészárokba a közvetlen tűzvonalba, azt sokuk-
ról a történelmünk szeszélyét jellemző
hányatott egyéni sorsa döntötte el. De hogy
ott, ahová vetette, hogyan állta meg a helyét,
hogy megtartotta-e emberségét akár az em-
bertelenség közepette is: az már őt magát jel-
lemezte. Mint egyént, mint embert; de mint
Patak nevelte egyént, mint Patak indította
embert. S tudjuk: alig valaki cáfolt rá erre az
emberséget jelentő patakiságra.�
Ezt igazolták az állami irányítás idején kike-
rültek, és a továbbiakban, az egyházi irányí-
tás alá visszakerültek tömegei is. És
szaporodnak a jelei annak, hogy a kivált utód-
intézmény érthető külön jegyei alól is kiütkö-
zik az az � immár újabb jubileumához közelítő
� több évszázados pedagógiai hagyomány,
amely lehetővé teszi, hogy a közös gyökerek-
ből hasonló hajtások fakadjanak; ellenséges-
kedés helyett nemes versenyben egymással.
S ez így van jól.
Ezért sajnálom azokat az évjáratokat, amelyek

nem az iskolával való közös találkozás, hanem
az évfolyamukra korlátozódó külön találkozó
jegyében gyűlnek össze; csupán léggyökere-
ket eresztve így exkluzív múltjuk sekély tala-
jában, elsorvasztván a valódi, az erős, az
évszázadok talajába kapaszkodó gyökérzetet;
és ráerősítve ezzel arra a világszerte erősödő
tendenciára, amely immár nem is atomokra,
hanem egyenest neutronokra bontja-bomlaszt-
ja a társadalmat, mint egységet és az emberi-
séget, mint folyamatot; individualizálva ezzel
az emberi egyéniséget, aki-amely pedig csak
a közösségiség révén válhatott a faj egyedé-
ből, hozzá emelkedve, emberi egyénné, majd
� túlemelkedvén rajta � egyéniséggé. Mert az
ennek révén megjelent új ösztönnek � az ön-
kifejtés, az önmegvalósítás ösztönének �
egyedül a közösségben van tere; s ha mélyek
a gyökerek, akkor annak javára szolgál, de ha
sekélyek, akkor könnyen ellene fordul, rová-
sára érvényesül.
Nos, a hamarosan négyszázhetvenöt éves
patakiságnak egymást erősítő kettős jellem-
zője: az emberség szolgálata és a szolgálat
embersége. Amit a pataki tanárok azért tud-
tak átörökíteni folyamatosan, mert zömük pa-
taki diákként szívta magba, s így szervesen
és folyamatosan örökítette tovább és tovább.
� Tartsunk hát össze! Álljunk ellene az arany-
borjú imádása romboló divatának! Bízva ab-
ban, amivel � immár huszonhárom éve
jubileumi kötetünk bevezetőjét zártam: �hogy
ha a patakiak meghalnak is sorra � hiszen
emberek �, maga a patakiság � épp, mert
emberség � nem hal meg sohasem.�

(Elhangzott 2004. június 27-én a Sárospataki
Református Kollégium Imatermében, a pataki
diákok közös nagytalálkozóján. A hivatkozott
idézetek forrása: A sárospataki Rákóczi Gim-
názium jubileumi évkönyve, szerkesztette:
Dobay Béla, Sárospatak, 1981, 7.o.)
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Mi kapcsolhatná leginkább össze Bodrog-
köz és Hegyalja kulturális központját, Sá-
rospatakot valamint a Duna-Tisza-köze
jellegzetes, hangulatos mezővárosát,
Nagykőröst, ha nem e két település kultu-
rális múltja, a reformáció koráig visszanyú-
ló oktatási intézményrendszere?
Az 1531-es év mindkét város életében
fontos esztendő. Ekkor alapította Perényi
Péter a később országos hírnevet szerző
pataki református kollégiumot, és bár a
nagykőrösi iskola alapításának pontos
dátuma nem maradt fenn, Warga János
az �academicum gymnasiumok� közé so-
rolt nagykőrösi iskola alapítási évét szin-
tén 1531-re teszi.
S íme egy név: Warga János, a 19. szá-
zadi tudományos élet kiemelkedő alakja,
pedagógiai és filozófiai író, főgimnáziumi
igazgató, akadémikus. Személyére egy-
aránt méltán lehet büszke Sárospatak és
Nagykőrös. Warga János (későbbi írás-
mód szerint Szigeti Warga János) kétszáz
évvel ezelőtt, 1804. január 8-án született
az Abaúj megyei Kovácsvágáson. Közép-
és felsőfokú iskoláit Sárospatakon végez-
te, ahol 1831-32-ben a természettudós és
egyben költő Kézy Mózes helyett mennyi-
ség- és természettant oktatott a bölcsé-
szeti osztályban. Szemere Bertalannal
közösen megalapította a Sárospataki
Nyelvmívelő Társulatot.
A németországi egyetemek közül legtöb-
bet Berlinben tartózkodott, ahol Hegel ta-
nait alaposan megismerte, így válhatott

később a hegeli bölcselet egyik első ma-
gyarországi képviselőjévé. Patakon és a
külföldi tanulmányutakon szerzett ismere-
teit, tapasztalatait leginkább Nagykőrös-
ön kamatoztatta, hiszen 1833-ban a
nagykőrösi református egyháztanács
meghívására elvállalta a gimnáziumi
mennyiség- és természettan oktatását.
Később bölcseletet és klasszikus nyelve-
ket tanított. Itt alapított családot, és Sá-
rospatak többszöri hívása ellenére is élete
végéig kőrösi tanár maradt. 1835-ben az
MTA levelező tagjává választotta, egy évre
rá pedig elnyerte az Akadémia által kitű-
zött bölcseleti kérdés megoldásával járó
pályadíjat. Ezt követően bölcseleti, peda-
gógiai témájú dolgozatai folyamatosan
jelentek meg az Athenaeumban, a Tu-
dománytárban és a Figyelmezőben. Éle-
te második felében írt szövegein Hegel
tanai mellett már az újabb, különösen az
angol bölcselet hatása érezhető. Irányí-
tásával önképzőkör működött a gimnázi-
umban, amely a diákok önálló
tevékenységre szoktatását és a tehetsé-
ges tanulók kibontakozását szolgálta.
Az 1850-es években � Arany János sza-
vaival élve � a fél Akadémia Nagykőrös-
ön lakott, hét akadémikus tanított a
gimnáziumban: Arany János, Salamon
Ferenc, Szabó Károly, Szász Károly,
Tomory Anasztáz, és természetesen
Warga János. Főleg az ő érdeme a hely-
beli tanítóképző létrehozása (1839) és irá-
nyítása (1853-ig), olyannyira, hogy az

Kusztos Györgyi

Sárospataktól Nagykőrösig
Warga János pedagógiai pályája
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1848-at követő években saját felelőssé-
gére tartotta fenn az intézetet. A negyve-
nes években általa létesített kisdedóvó a
forradalomig működött. Emellett népisko-
lákat szervezett, igazgatott, folyamatosan
sürgette a �felsőbb leányiskola� beindítá-
sát. 1851-ben pedig őt választották meg
a gimnázium igazgatójának.
Igazgatósága alatt nagy gondot fordított
az anyanyelvű oktatás megőrzésére, így
a Bach-korszak németesítő politikájával
szemben sikerült az iskolai tanításban
megőriznie a magyar nyelv elsőbbségét.
Tevékenységéért a református egyházke-
rület tanácsbírói, Abaúj megye pedig
táblabírói címmel tüntette ki. Mindössze
egy évvel halála előtt, 1874-ben vonult
vissza a tanári pályától.
Munkái között nép- és középiskolai tan-
könyvek (latin nyelvtan, bibliaismeret,
magyar nyelvtan, magyar olvasókönyv,
természettan, pedagógiai, filozófiai füze-
tek stb.), tanulmányok, fordítások egyaránt
találhatók. A nagykőrösi Arany János Re-
formátus Gimnázium könyvtára az iskola
egykori igazgatójának jónéhány írását
őrzi, így az érdeklődő számos értékes,
időtálló gondolatot olvashat. Egy helyütt
a következőket írja: �A rend olyan elma-
radhatatlan föltétele az iskolavirágzásnak,
miként a nap világa a természet életének,
e nélkül rideggé, kietlenné válna az egész
természet, rend nélkül nincs lelke az is-
kolának, vagy ha van, rossz szellemben
nyilatkozik az (�) az iskola rossz szelle-
mét az abban uralkodó rendetlenség, fék-
telen szabadosság és neveletlenség
teszik.� (Gymnasiumi paedagogica, 1873,
162.o.) Warga János vallotta, hogy a rend-
re nevelés alapja a szeretet, amely min-
den cselekedet mércéje. Az ethica elemei
című bölcseleti írásában az önzést legyő-

ző �erkölcsi szeretetet� alap- vagy mag-
erénynek nevezi, amely az ember erköl-
csi világának �oly központja, mint a testi
világnak az egyetemes nehézkedés. Erre
súlyúl minden, erre tér vissza, ebből su-
gárzik ki minden.�(Az ethica elemei,1863,
53.o.)
Warga János fontosnak tartotta az általa
összefoglalóan bölcsészeti (lélektan, gon-
dolkodástan, eszmetan, természet- és
szellembölcsészet) tudományoknak neve-
zett ismeretek gimnáziumi tanítását. �A
bölcsészeti tudományoknak tanulását én
mulhatatlanul szükségesnek tartom külö-
nösen jelen korunkban (�), midőn
gymnasiumaink új szervezetének nézünk
elébe (�) a bölcsészettan alapos tanítá-
sát, nem mint a nevezett tények [ti.
�realtudományok, a gyakorlati életirányú
ismeretek és ügyességek�] ellensúlyozó
eszközét (�), hanem mint azoknak tova-
fejlesztőjét, világosítóját és szervezőjét
látom szükségesnek.� � írja (Eszmetan,
1869, Előszó). A szellembölcsészet részé-
nek tekintett etikát gyakorlati, s így a diá-
kok számára könnyebben felfogható,
értelmezhető fogalmai miatt az ún. eszme-
tan (metafizika) elvontabb kategóriáinak
megértéséhez szükséges előtanulmány-
nak szánta. Idézett művében kifejti, hogy
a szoros értelemben vett erkölcstan célja
nem más, mint az erkölcsi eszme egyete-
mességének, �szükségesképeniségének�,
valóságának kimutatása és az emberi ter-
mészettel összhangba hozása. Mivel
propedeutikáról, bevezető jellegű írásról
van szó � azzal az előfeltevéssel, hogy
az ember lényege az eszesség és érzéki-
ség egységében áll � előbb a bölcsészeti
erkölcstan fogalmát, föladatát tisztázza,
majd meghatározza az erkölcstan körét.
Föladata tehát az, hogy az ember önma-
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ga és minden létező lényegbeli egysé-
gét fölfogja, minden külső kényszerítés
nélkül, saját elhatározásból akarja annak
megőrzését.
A félreértések elkerülése végett figyel-
meztet a bölcsészeti és keresztyén er-
kölcstan között fennálló különbségre,
hogy ti. míg az előbbi az ész vezetése
nyomán kívánja betölteni az ember ren-
deltetését, addig az utóbbi az isteni ki-
jelentés alapján. Áttekinthető,
mintaszerűen rendszerezett írásában ki-
fejti, hogy olyan erkölcsi főelvet kell ke-
resni, mely egyetemes, �szükségképpeni�,
azaz nem változó és eszmei, azaz nem
tapasztalaton alapuló. E célból az euró-
pai filozófia történetében megfogalmazott
erkölcsi elveket oly módon veszi szám-
ba, hogy röviden bemutatja az elveket
alátámasztó érveket, majd az érvekben
megmutatkozó hiányosságokat. Mivel a
lajstromba vett elvek közül egyiket sem
tartja kielégítőnek a következő maximát
állapítja meg: �Fogd föl saját és a kívűled
létezők lényegét, s cselekedjél úgy, hogy
azt észszerűtlenül ne csak meg ne
sértsd, sőt inkább növeljed azt, fölkeres-
vén és szentségben tartván akármely lé-
nyeg megmaradására és tova
fejlesztésére tartozó eszközöket is.�(i.m.

26.o.) Ezt követően megvizsgálja, hogy
mi módon valósulhat meg az ember gon-
dolkodásában és cselekedeteiben ezen
erkölcsi főelv. Az ún. lelkiismeretes aka-
ratban végül megtalálja az erkölcsi cse-
lekedet legbiztosabb forrását, hiszen
szerinte a lelkiismeret, az �önelhatározó
kisbíró� az a kapocs, melyben az ész és
az akarat minden külső kényszer nélkül
egymáshoz fűződik. Írásának Erkölcsi vi-
lágtan című szakaszában az erkölcsi tör-
vényről, az erkölcsi kötelességről, az
erkölcsi szabadságról, majd a vétkekről,
bűnökről és gonoszságról mint az erköl-
csi világot tagadó, megbontó tényezők-
ről, végül pedig az erényekről ír.
A kései olvasó elismerését nemcsupán
a nyelvhasználatban, fogalmazásban, lo-
gikai szerkesztésben megmutatkozó
pontosság, következetesség váltja ki,
amellyel Warga János e gimnáziumi tan-
könyvnek szánt művét megírta, hanem
az a következetesség is, amellyel tanári
pályája négy évtizedén át a magyar is-
kolaügyet szolgálta. Élete, munkássága
hitelesíti a tudást, amelyet diákjai számá-
ra átadott. Ő mondotta: �az embert nem
az teszi valólag, a mit ismer és beszél,
hanem az, ami jót tenni bír és tesz.�
(Gymnasiumi paedagogica, i.m. 152.o.)
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140 évvel ezelőtt született és 70 éve hunyt
el Rácz Lajos, a Sárospataki Református
Főiskola kiemelkedő pedagógusa és tu-
dósa: gimnáziumi, illetve akadémiai tanár,
filozófiatörténész, neves Rousseau-kuta-
tó. Apja � mádi református lelkész � nagy
gonddal ügyelt a nevelésére. A fiú a né-
met nyelv elsajátítása céljából két évig
felvidéki szász településeken lakott, így
már kellő nyelvi alapokkal érkezett Sáros-
patakra. Diákként összesen tizenegy évet
töltött a városban, elvégezte a gimnáziu-
mot, majd a teológiai akadémiát. Iskolai
tanulmányai alatt kezdte el a francia nyelv
tanulását. Pályájának alakulását megha-
tározta az a tény, hogy az életében oly
fontos szerepet betöltő édesapja elhalá-
lozott, így tanulmányai folytatásához el
kellett fogadnia az egyházkerület támoga-
tását. Német-francia szakon kívánt to-
vábbtanulni, de ezt az egyház nem
támogatta, helyette a filozófia tanulmányo-
zásához kapott ösztöndíjat. 1887-ben
Nyugat-Európába indult. A lipcsei egye-
temen a neves német pszichológus, az
első lélektani laboratórium létrehozója,
Wilhelm Wundt előadásait hallgatta. Az ő
hatására teljesedett ki Rácz Lajos lélek-
tan iránti érdeklődése. Külföldről vissza-
érkezve filozófiát és pedagógiát hallgatott
Pesten, majd hazatért iskolavárosába.
Csalódást okozott számára, hogy nem a
filozófia oktatására kérték fel a teológiai
akadémián, hanem német és francia nyel-
vet kellett tanítania a gimnáziumban. A

Kézi Erzsébet

Egy igazi professzor: Rácz Lajos

korabeli oktatási rend szerint ráadásul
kötelezték a francia-német szakos közép-
iskolai tanári diploma megszerzésére,
amelyet néhány évvel korábban még
örömmel fogadott volna, most azonban
már más tudományterület érdekelte. Ezért
párhuzamosan végzett tanulmányok után
1892-ben a budapesti egyetemen elnyer-
te a filozófia doktora címet, disszertáció-
jában Descartes munkásságával
foglalkozott. 1894-ben pedig középisko-
lai tanári oklevelet szerzett francia és né-
met nyelvből.
A harmincas éveinek végén járó ifjú ta-
nárt, nem utolsósorban imponáló szakmai
eredményei elismeréseként, 1902-ben a
főgimnázium igazgatójává választották.
Később teljesült régi vágya: a teológiai
akadémia tanára lett. Több éven át ellátta
a főiskola közigazgatói teendőit. 1934-ben
bekövetkezett halálig folyamatosan taní-
tott, negyvenegy éves pedagógusi pályá-
ja a pataki Kollégium történetében
meghatározó jelentőségű. Megkérdőjelez-
hetetlen tekintélyét bizonyítja, hogy az
Országos Református Tanáregyesület el-
nökévé választották.1928-ban pedig a
Pataki Diákok Országos Szövetsége ala-
kuló közgyűlésén alelnök lett, egyben
megbízták az ügyvezetői teendőkkel. E
tisztét haláláig viselte.
Rácz Lajos szerteágazó munkássága ré-
vén az iskola igazi professzorává vált.
Magas, szikár alakját halála után sokáig
nem feledték kollégái és diákjai. A tanu-
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lókkal való kapcsolattartásban új fejeze-
tet nyitott. Minden vasárnap meghívott a
házába néhány diákot azzal a céllal, hogy
őket a kulturált társas érintkezés formáira
nevelje. Szobáit francia szalonok mintá-
jára rendezte be. Ugyanakkor igen szigo-
rú tanár hírében állt. Móricz Zsigmond
visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a gim-
náziumban �Cájsz� becenévre hallgató
Rácz Lajos nem tűrte a hanyagságot.
Professzorként figyelemmel kísérte a ha-
zai és a határainkon kívüli tudományos
eredményeket, külföldi szaklapokat olva-
sott. Tagja volt a Magyar Filozófiai Társa-
ság választmányának, tevékeny szerepet
vállalt a Magyar Pedagógiai Társaságban,
részt vett a Magyar Psychológiai Társa-
ság munkájában. Ismétlődő külföldi útjai
során Németországba, Franciaországba
és Olaszországba utazott. Ezekkel rész-
ben nyelvismeretének bővítése volt a cél-
ja, másrészt inspirálta őt a kutatás és a
művészet szeretete. Utazásaiban az is
szerepet kapott, hogy tudta, Patakon csak
akkor valósulhat meg magas színvonalú
oktatás, ha a tanárok ismerik a nagy eu-
rópai kulturális központokat.
Tudományos munkáinak stílusa magya-
rul és németül is érthető, választékosan
és szabatosan fejezte ki magát. Így nem
csodálkozhatunk, hogy 1901-ben rábízták
a német filozófiai lexikonban a magyar fi-
lozófiatörténeti rész megírását. Franciául
is kiválóan beszélt. A teológiai akadémiá-
nak többször volt genfi vendége, ilyen al-
kalmakkor a francia tolmácsolás mindig
Rácz feladata volt.
Legjelentősebb műve a Rousseau-ról szó-
ló kétkötetes munkája, összesen mintegy
600 oldal terjedelemben. Alapos a
Comeniusról írott könyve is. (Comenius
Sárospatakon, Budapest, 1931) Ebben a

következő szavakkal fogalmazza meg a
cseh-morva pedagógus nyelvtanítási
módszereinek újdonságát: �Korszakalko-
tó volt a nyelvoktatás terén, amennyiben
az eddigi grammatizáló oktatással szem-
ben a dolgok és szavak párhuzamos ok-
tatását indította meg, s arra törekedett,
hogy 100 fejezetben, 1000 mondatban a
tanulónak az egész világról, minden tu-
domány és művészet alapjairól felvilágo-
sítást nyújtson. E mű halhatatlanná tette
Comenius nevét, mert azt 12 európai és
4 ázsiai nyelvre is lefordították.� Rácz kap-
csolatban állt a pozsonyi egyetem kutató-
ival, akik szintén Comenius
munkásságával foglalkoztak. Úgy érezte,
hogy ezt a kutatást Comenius pataki kö-
tődése miatt neki, pataki tanárként, fel kell
vállalnia.
A két világháború közötti korszak alkotá-
sa A történelmi materializmus és a vallás
című munkája (Miskolc, 1928), amelynek
anyaga eredetileg a Magyar Tudományos
Akadémia felolvasó ülésén hangzott el.
Rácz alapos ismerője Marx munkásságá-
nak, ugyanakkor teológiai és filozófiai ta-
nulmányai képessé tették őt a marxizmus
bírálatára. Munkája valóban hiánypótló,
hiszen előtte csupán Jászi Oszkár, Palágyi
Menyhért és Földes Béla foglalkoztak a
marxista tanokkal. A marxizmus vallási
szempontú bírálatára azonban először
Rácz tett kísérletet. �Marx, midőn az anya-
gi, gazdasági tényezőt, a termelési mó-
dot nyilvánítja a történeti és társadalmi élet
mozgatórugójának, feledi az értelem nagy
szerepét a technikai haladásban; feledi,
hogy a technikai találmány nem egyéb,
mint az értelem terméke.� A mű legérde-
kesebb része mégsem ez, hanem a kál-
vini reformációról szóló fejezet, amelyben
a szerző Max Weber 1920-ban megjelent,
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ma már klasszikusnak számító, de akko-
riban még kevéssé ismert alapművét, A
protestáns etika és a kapitalizmus szelle-
mét interpretálja. Mindezeken túl Rácz
könyve utal arra a tényre, hogy a marxiz-
mus a két világháború között a magyar
művelt társadalmi rétegek közgondolko-
dásának része volt. A bírálat ugyan hatá-
rozott véleményt nyilvánít, de az alapos
elemzés lehetőséget ad az olvasónak az
önálló véleményalkotásra is.
Műveinek jó témaválasztását, eredetisé-
gét idegennyelv-ismeretével hozhatjuk
kapcsolatba. Descartes, Rousseau, Marx
munkássága szorosan kapcsolódott a
francia és a német nyelvterülethez. Rácz
számos művet fordított magyarra, ugyan-
akkor külföldi folyóiratokban is publikált.
Tudományos értekezéseiben leginkább
elemzőkészségével tűnt ki. Emellett jelen-
tős volt helyi publicisztikája is. Az újság-
írással már diákkorában kapcsolatba
került: 1884-ben egyik alapítója volt a
Sárospataki Ifjúsági Közlönynek. Tanár-
ként ő szerkesztette a Sárospataki Re-
formátus Lapokat. Sokat írt az 1905-től
megjelenő Sárospataki Lapokba. Publi-
cisztikai tevékenységét Radácsy György-
nek, a századelő kiváló pataki
professzorának újságírásról alkotott néze-
tei határozták meg: �Az ügy elsőbbrendű,
mint a személy, az igazság feljebbvaló,
mint a barátság, a lap feladata pedig egy-
házat és iskolát egyforma hűséggel szol-
gálni, s mindkettőre mennél

tanulságosabbá válni.� A Rácz által szer-
kesztett Sárospataki Református Lapok
hatása annak idején sokkal jelentősebb
volt, mint ma, hiszen a rádió még keve-
sek otthonába jutott el. Ha figyelembe
vesszük, hogy Rácz szinte egész Nyu-
gat-Európára odafigyelt, szüntelenül
�közvetített�, és elősegítette a régió szel-
lemi pezsgését amellett, hogy az egyhá-
zat folyamatosan tájékoztatta.
Egy sikerekben gazdag, alkotó élet zá-
rult le 1934-ben. Rácz Lajos megérdem-
li, hogy születésének és halálának
évfordulóján fejet hajtsunk előtte. Élete
mindnyájunk számára követendő példa.
Befejezésül idézzük fel az 1929/30-as
tanévről szóló iskolai értesítő méltató
szavait: �Az ő nemes alakján tisztán
szemlélhetjük a becsületes munkának, a
hív kötelességteljesítésnek az áldásait.
Nehéz volna most itt felsorolni mindazt a
tudományos munkát, amely kikerült ke-
zei közül. Ha megemlítjük, hogy közel
100 eredeti munka, dolgozat és számos
fordítás került ki tolla alól, örömmel re-
gisztráljuk, hogy a filozófia, vallásfilozó-
fia, pedagógia, pszichológia, egyetemes
történet, vallás- és irodalomtörténet szé-
les munkamezőin egyaránt otthon érezte
magát és gyűjtögetett drágagyöngyöket.
Mint tanárt a hív és pedáns kötelesség-
teljesítés, a szeretettel párosult szigor jel-
lemezték. Mint embert, kartársat és
barátot a konciliáns magatartás, a szelíd
és derült lélek.�
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Talán nem érzi illetlennek az olvasó, ha
László Gyula Találkozásaim című könyve
kapcsán először az én találkozásomról
írok László Gyulával. Valamelyest ürügy-
nek is érzem a jeles régész, képzőmű-
vész, sokoldalú tudós és tanár
posztumusz könyvecskéjét, hogy � régi
adósságként � érzékeltessek valamit ab-
ból az emberi melegségből, megbecsü-
lésből, amit László Gyula iránt negyedfél
évtizede érzek. Nem voltam tanítványa,
így sem az eltelt évtizedek újabb tudomá-
nyos eredményei, sem a mesterhez � leg-
alább önbecsülésben � felnövő tanítvány,
utód helyzete nem befolyásol: László Gyu-
la vállaltan elfogult híve maradhattam
mostanáig, halála után is. Mindezt
könnyen tehetem, hiszen nem lettem ré-
gész, bár őrzöm néhány rövid levelét, le-
velezőlapját, olyat is, amiben bíztatott a
pesti egyetem régész szakára való átje-
lentkezésre. (A régészet és a néprajz ak-
kor még másodévtől volt főszakként
felvehető.) A kitűnő etnográfus, Gunda
Béla, meg más, személyes szálak azon-
ban odakötöttek a néprajzhoz meg a deb-
receni egyetemhez.
Az 1960-as évek végén még középisko-
lás voltam, s mint nagyon sokan, én is
gyermekkorom óta régésznek készültem.
Akkor a sajtóban, televízióban, rádióban
számos alkalommal lehetett olvasni, hal-
lani, látni László Gyula előadásait a korai
magyarságról, s a kettős honfoglalásról.
A professzor nagyon jó előadó volt, rop-

Viga Gyula

László Gyula találkozásai

pant színesen láttatta a témáját, amit le-
hetőség szerint saját rajzaival is megerő-
sített. Személyesen először a Déri
Múzeum kiállításának megnyitóján láthat-
tam, ahol mesteréről, Rudnay Gyuláról (is)
beszélt, elmondva, miért nem a piktúrát
választotta fő hívatásának. Akkor már
hatvan év körül járt, élénken emlékszem,
hogy széles vállú volt, s nagyon jó fiziku-
mú. Aztán 1972 legelején � a Benczúr ut-
cai egyetemi kollégium diákbizottságának
titkára voltam � sikerült meghívnunk őt egy
előadásra. Sokan szorongtunk az épület
nagytermében, eljöttek az érdeklődő
egyetemi oktatók is. Találkozásunk egész
pályafutásomra, érdeklődésemre és látás-
módomra befolyással volt. Számomra az
volt meghatározó a személyiségében,
amit a debreceni néprajzos hallgatókban
Gunda professzor is erősített: aki tanul, s
az életét teszi a hivatására, az ugyanolyan
komoly tudós lehet, mint ők. Most vissza-
tekintve, azt hiszem, hogy ez a legtöbb,
amit egy tanár a tanítványainak, a követ-
kező generáció tagjainak adhat.
A kettős honfoglalás kérdéséről az 1970-
es évek elejétől élénk tudományos vita zaj-
lott. Nem feladatom megítélni annak
tartalmi kérdéseit. Az azonban bizonyos,
hogy László Gyula nagyon hamar, a mai
régészeti adatbázishoz képest rendkívül
kevés információból rekonstruált korábbi
állapotokat, s ismert fel fontos összefüg-
géseket. Újszerű kérdéseket tett fel, újsze-
rűen rakta össze adatait, s mert vitatkozni
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korábbi elképzelésekkel. S amit rendkívül
fontosnak tartok: döntő szerepe volt ab-
ban, hogy a régészet a közbeszéd tárgya
lett, s hogy manapság ennek a gyönyörű
diszciplínának igen jó a társadalmi elfo-
gadottsága.

László Gyula egy különös, nehéz sorsú
nemzedékhez tartozott. Nem egyedül a
magyarság kultúrájának, tárgyi és szelle-
mi örökségének kutatói közül, két hazát
adott neki a sorsa, de csupán rövid pár
esztendőt arra, hogy a kettőt � mint a tu-
domány már elfogadott személyisége �
mesterségében egységnek láthassa,
örökségét a közös örökségnek megfele-
lően vizsgálhassa, értelmezhesse. Szé-
kelyföldön, a Homoród menti Kőhalomban
született 1910. március 14-én. Édesapja
állami iskolai tanító volt. A gimnáziumi ta-
nulmányait, mint erdélyi � vagonlakó �
menekült már Szolnokon kezdte meg
1920-ban. A család azonban még abban
az évben Budapestre költözött, s László
Gyula ott érettségizett 1928-ban. A Kép-
zőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula és
Lyka Károly tanítványa volt (1928-1933),
közben azonban a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen régészetet és néprajzot
hallgatott, 1935-ben régészetből doktorált.
A Magyar Nemzeti Múzeumban 1937-től
tevékenykedett, s kezdetben az avarok
régészeti hagyatékával foglalkozott. 1940-
ben visszatért Erdélybe, ahol a kolozsvá-
ri egyetem magántanára lett, majd
1944-ben kinevezték a honfoglalás kori
régészeti tanszékre. Ebben az időszak-
ban írta nagyhatású műveit a honfoglaló
magyarság emlékeiről: A honfoglaló ma-
gyarok művészete Erdélyben (Kolozsvár,
1943), A koroncói lelet és a honfoglaló
magyarok nyerge (Archaeologia

Hungarica 27, 1943). Talán legismertebb,
máig legtöbbet forgatott művének vázla-
tát 1943-ban a szárszói konferencia hall-
gatóinak is előadta (A honfoglaló magyar
nép élete, Budapest, 1944., új kiadása:
1988). Balatonszárszó főterén, Diénes
Attila 2000-ben állított emlékművén László
Gyulát is ott láthatjuk Németh László,
Sinka István, Veres Péter, Somogyi Imre,
Karácsony Sándor, Kodolányi János és a
Püski házaspár halhatatlan társaságában.
Ekkorra alakul ki tudományos módszere,
az általa meghonosított régészeti néprajz.
(Lásd még: Ősvallásunk nyomai egy sza-
mosháti kocsistörténetben, Kolozsvár,
1945). A temetőt a halott falunak tartotta,
s annak elemzésével a korabeli társada-
lom szerkezetére vonatkozó következte-
téseket vont le. Megítélése szerint a
temetőben � a nagycsaládban, illetve
nemzetségben elfoglalt státusa alapján �
mindenkinek megvolt a kijelölt helye. Nép-
rajzi párhuzamok alapján sikerrel rekonst-
ruálta a honfoglalás kori köznapi
műveltség, a mindennapi élet és az ün-
nepek számos területét.
Érdemes ezen a helyen külön is megem-
líteni, hogy László Gyula honfoglalókkal
kapcsolatos kutatásaiban milyen fontos
helyet kapott Zemplén megye. A Bodrog-
köz, lévén ez a táj � a Tisza túlpartján levő
Rétközzel együtt � a korszak régészeti
anyagának leggazdagabb lelőhelye.
Bodrogszerdahely honfoglalás kori teme-
tőjének ásatásán dolgozva, az 1930-as
évek végén ismerte fel a veretes tarso-
lyok meglétét. A temetők rendszerének
megismeréséhez Bezdéd, Eperjeske,
Kenézlő leletanyaga segítette. (Északke-
let-Magyarország megkülönböztetett hon-
foglalás kori szerepéhez lásd: Révész
László: A karosi honfoglalás kori temetők.
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Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X.
századi történetéhez, Miskolc, 1996;
Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás
és Árpád-kori emlékanyaga, Nyíregyháza,
2003). 1949-ig folytathatta professzori
munkáját a kolozsvári egyetemen, majd
távozni kényszerült: visszatért Budapest-
re. A Múzeumi Központ előadója lett, utóbb
a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori
Osztályának vezetője (1952-1957). Jelen-
tős szerepe volt a honfoglalás- és Árpád-
kori települések tervszerű ásatásainak
megindításában, kutatási módszertanuk
kidolgozásában. 1951-ben írta meg az avar
kor monográfiáját, amely azonban csak
évek múltán jelenhetett meg (Études
archaeologiques sur l´histoire de la société
des Avars, Budapest, 1955). Egyetemi ta-
nárként 1957-től nyugállományba vonulá-
sáig (1980) vezette az Eötvös Loránd
Tudományegyetem régészeti tanszékét. Új
szemléletű könyveket írt: Őstörténetünk
legkorábbi szakaszai (Budapest, 1961), A
népvándorláskor művészete Magyarorszá-
gon (Budapest, 1970). 1970-ben adta köz-
re véleményét a kettős honfoglalásról.
Megítélése szerint a 670 táján a Kárpát-
medencébe vándorló népesség (késői ava-
rok) többsége magyar anyanyelvű volt, s
utódaik alkották azt a köznépi tömeget,
amelyet az Árpád vezette törökös honfog-
laló réteg szervezett új társadalmi keretek
közé (A �kettős honfoglalásról� =
Archaeologiai Értesítő 97, 161-190.o.).
Nagy ívű összegzést írt a nagyszentmiklósi
aranykincsről, megfogalmazva azt a véle-
ményét, hogy annak tárgyai � készítésü-
ket, származásukat tekintve - két részre
oszthatók (A nagyszentmiklósi kincs, Bu-
dapest, 1977). Árpád honfoglalóiról szóló
könyvét együttes olvasásra ajánlotta a hon-
foglaló magyar nép életéről szólóval, mert

szerinte a két könyv �együtt adja meg az
egykori élet vázlatát� (Árpád
népe,Budapest, 1988). Önálló kötetben írta
meg a Szent László legenda ábrázolásai-
nak problematikáját (A Szent László-legen-
da középkori falképei, Budapest, 1993).
Összesen 25 könyve és több mint 700 ta-
nulmánya, cikke jelent meg, közöttük szép
számban a közvéleménynek szánt olvas-
mányos, közérthető tudományos népsze-
rűsítő munkák (pl. Múltunkról utódainknak,
1-2. Budapest, 1999). Gazdag az a tárgyi
örökség is, amit képzőművészként készí-
tett (festmények, rézkarcok, rajzok, kis-
plasztikák). Egyetemi tanárként pedig
kiváló tanítványokat nevelt.
1998 nyarán a szülőföldre utazott: a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum-
ban nyitott volna kiállítást a Barabás Miklós
Céh névadójának életművéből. Az út első
állomása Nagyvárad volt, ahol június 17-
én reggel munkatársai útra készen, egy
karosszékben örökre elszenderedve talál-
ták. 1998. július 3-án a budapesti Farkas-
réti temetőben helyezték örök nyugalomba.

Bizonyára a tudományos és a művészeti
élettel tartott kapcsolatoknak köszönhető,
hogy László Gyula szívesen írt kortársai-
ról, s a szubjektív élményekhez, megfogal-
mazásokhoz rendszeresen portrékat is
rajzolt. Szenvedélyesen gyűjtötte a kézira-
tokat. A kortársakról készített, több helyen
is bemutatott képzőművészeti anyag (Lász-
ló Gyula: Kortársaim. A Petőfi Irodalmi
Múzeum kiállítási katalógusa, Budapest,
1973) éppen úgy ezt tükrözte, mint a jelen
kötet előzményeként a Szabad Tér Kiadó-
nál megjelentetett könyve (Ex Libris. Mes-
terségem régész, Budapest, 1996).
A jelen kötet tematikája alapján szinte
megkerülhetetlen annak felvetése, hogy



1042004. ősz

milyen módon szervesült László Gyula
személyiségében és tevékenységében a
tudomány és a művészet, a régészet és
a képzőművészet, s a kettő művelése mi-
lyen viszonyt teremtett számára a tudo-
mányos és a művészeti élettel. A külső
szemlélő természetesen ezeknek inkább
az egymást erősítő hatását láthatta: első-
sorban a honfoglalókról készített rajzok-
ban, imponáló volt a rajzkészsége, de a
népvándorlás és honfoglalás korának
művészetéről írott munkáit is erőteljesen
gazdagította ez irányú iskolázottsága és
manuális tudása. Pedig nem csak �elő-
nyei� lehettek ennek a kettős életpályá-
nak, elkötelezettségnek. Most, hogy
nyilvánosságot kapott például László Gyu-
la és Szalay Lajos levelezése (Sümegi
György: �Egyetlen dimenziónk a jelen�
Szalay Lajos és László Gyula levelezé-
séből, 1970-1991, in: A Herman Ottó Mú-
zeum Évkönyve XLII, Miskolc, 2003,
463-498.o.), talán nem kegyeletsértő an-
nak megfogalmazása, hogy sikeres, ki-
egyensúlyozott periódusokban a kétféle
tevékenység bizonyára röptette, nehe-
zebb helyzetekben pedig a két mesterség
�terhe� is duplán nyomaszthatta őt. Az
esetleges rossz hangulat, vélt vagy valós
� László Gyula esetében inkább valós! �
mellőzöttség érzete mind a tudomány,
mind a művészet felől felhőket hozhatott.
S ebben az összefüggésben inkább csak
erősíthették egymást a rossz hangulatok.
Szalay Lajosnak írta 1976 januárjában:
�Hogy nem lettem festő, hanem régész!?
Jó volt-e nem-e, így voltak a dolgok, így
alakultak, szintehogy nem volt beleszólá-
som önmagam életébe sem, talán félénk
voltam, talán-talán féltem attól, hogy ke-
nyérharcba kerülök. Nem tudom, de jól
van így, ahogy van�Barátom alig van, s

aki van, azzal is ritkán találkozom, bará-
taim a levelek. Ezekben »beszélgetem ki
magamat«�� (Sümegi: i. m. 474-475.o.)
S írt bizony a leveleiben nem lényegtelen
megjegyzéseket, sommás értékítéletet,
sok-sok bölcsességet, s nem kevés ke-
serűséget is. Mint számos nagy formátu-
mú ember életében, neki sem lehetett
könnyű a helytállás.
De térjünk vissza a Találkozásaim című
kötethez! A könyv előszavában a kiadó,
Koltay Gábor meleg tónusban emlékezik
László Gyulára, különösen a Nemeskürty
� Koltay film készítése során kialakult kap-
csolatukra. Mind ez, mind az ezt követő-
en közreadott rövid írás � László Gyulának
a film elé írott szövege � a tudós elkötele-
zett magyarságáról tanúskodik. Ezt köve-
tik azok a beszélgetések és portrék,
amelyek � szóban és vizuálisan� finom
tollrajzokat adnak közre a kortársakról,
emlékeket találkozásokról, beszélgeté-
sekről. A műfaj megértéséhez tudnunk
kell, amit a szerző így fogalmaz a kötet
bevezetőjében: �Magam legnagyobbrészt
a beszélgetésről hazamenve jegyeztem
emlékezetem szerint, így hát a szavak
csak emlékeztetők a beszédre. Néha
megesett, hogy közvetlenül jegyeztem.
Apróságok, de néha felbukkan bennük
egy-egy gyöngyszem (pl. Barcsay: »Csak
akkor élek, ha festek«). Sok mindent nem
jegyeztem le, mert miközben barátaim
beszélgettek, én rajzoltam őket, s így egy-
szerre két dolgot nem tudtam művelni.
Mindegy, legyenek így, ahogy vannak, utó-
lag semmit nem változtattam jegyzetei-
men.�
A kötetben szereplő beszélgetőtársak fel-
sorolása is érzékelteti László Gyula em-
beri kapcsolatainak irányát, saját
érdeklődését és elkötelezettségét. Az
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1960-as évek derekán több találkozás
emlékét rögzítette a régi barát, Barcsay
Jenő munkásságáról, abban számos ér-
dekes apró művészettörténeti adalékkal.
De ott szerepel a kötetben a magyar kép-
zőművészetből Berény Róbert, Gábor
Móric, Márffy Ödön, Medgyessy Ferenc,
Nagy Albert és Pátzay Pál. Imponálóan
gazdag a magyar irodalomból megrajzolt
portrék sora: Áprily Lajos, Berda József,
Boda Gábor, Erdélyi József, Füst Milán,
Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kuczka Pé-
ter, Sinka István, Tamkó Sirató Károly,
Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenő,
Weöres Sándor. De ott van a kötetben egy
rövid villanással Makovecz Imre, s felbuk-
kan persze Kós Károly, egy erőteljesebb
fejezetben pedig Szabédi László, akit lát-
hatóan László Gyula is az egyetemes

magyar szellemi élet egyik meghatározó
egyéniségének tartott. Hangsúlyozom
persze, hogy a kötet rövid írásai inkább
emléktöredékek, villanások, amelyek ol-
vasását olyanoknak ajánlom, akikben az
apró tollvonások is árnyalnak, gazdagíta-
nak egy meglevő képet. Akár a bemuta-
tottakról, akár László Gyuláról. Jó, hogy
megjelent ez a kézbe simuló, szép kis
kötet, részben éppen az irodalmi és a
művészeti élet generációinak árnyalása
miatt. Részben pedig azért, hogy László
Gyula életművéről, személyiségéről a le-
hető legteljesebb képünk maradjon. Na-
gyon megérdemli!

(László Gyula: Találkozásaim � Beszélge-
tések a kortársakkal, Szabad Tér Kft.,
Budapest, 2003)
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A honfoglalás millecentenáriuma és ál-
lamalapításunk 1000. évfordulója közötti
időszakban számos hazai település je-
lentette meg históriáját feldolgozó mo-
nográfiáját. Ebbe a sorba illeszkedik a
Carolfalve, Karlsdorf, Károlyfalva című
kötet is, amelynek alkotó szerkesztője
Károlyfalva szülötte, Hauser Zoltán főis-
kolai tanár.
A törökök kiűzése után az első, a 17. szá-
zad közepén betelepedett telepesek
többsége a svábok lakta tartományokból,
Schwabenből és Württembergből jött Ma-
gyarországra. A különböző helyekről és
különböző időpontokban érkező németek
nem rendelkeztek egységes etnikai ön-
tudattal. Paraszti alattvalói hovatartozá-
suk tudata uralkodójukhoz és a területhez
kapcsolódott. Így voltak ők frankok, svá-
bok, bajorok, hesseniek, pfalziak. A tele-
püléseket szervező és irányító császári
udvar és egyes földesurak arra is figyel-
tek, hogy � az esetleges villongások el-
kerülése végett � nemzetiségileg és
vallásilag homogén közösségek jöjjenek
létre.
Amikor a különböző német népcsoport-
hoz tartozó telepesek elhagyták a hazá-
jukat, még nem létezett a német nemzet,
a betelepedés után pedig megszakadtak
kapcsolataik a szülőfölddel. Így Németor-
szágról mint anyaországról, nincsenek
átörökített emlékeik. A német telepesek
számára a történelem a betelepedéssel
kezdődik. Mivel a német nemzetté válás

időszakában már Magyarországon éltek,
az anyanemzet képzete elvált a német
anyanyelv és a német nemzeti kultúra
tartalmaitól. A magyarországi németek,
így a svábok nemzeti identitásának és
haza fogalmának kérdésében a 19. szá-
zad hozott döntő fordulatot: az önálló ál-
lam hiányát nem saját nemzetiségi
törekvéseikkel, hanem a magyar állami-
ság elfogadásával pótolták. Az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc különös
módon hozzájárult a svábok, a német
polgárság és a magyarok közeledésé-
hez, a magyarországi németek 1848-ban
együtt álltak a magyar forradalom és sza-
badságharc oldalára. Magyar honfitársa-
ikkal együtt szenvedték át a
függetlenedési szándék kudarcát, a kö-
zös történelmi sors összekovácsoló erő-
ként hatott. Vidéken ekkor terjedt el a �wir
sind ungarische Swaben� önelnevezés.
A magyarországi németek, így a svábok
tudatában ekkor jelenhetett meg először
a nemzet iránti lojalitás kérdése.
A svábok nem alkottak homogén nyelvi
és kulturális egységet, etnikailag megha-
tározható összetartozástudatuk a falujuk
határában legtöbb esetben véget is ért.
A (szülő)falun túlmutató kötődéseik és
kapcsolataik magyarok voltak. Az ipari és
mezőgazdasági munkakultúra területein
rengeteg ismeretet, tapasztalatot vettünk
át a különböző német fejedelemségek-
ből, tartományokból Magyarországra
származott közösségektől.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia

Károlyfalva monográfiája
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A közigazgatásilag ma Sátoraljaújhely-
hez tartozó Károlyfalván 2001-ben ünne-
pelték a település alapításának 250 éves
évfordulóját. Ez a jubileum méltó alkalom
volt a tudományos igényű, közérthető kis-
monográfia megjelentetésére. A kötet
elején a település földrajzi fekvésének,
természetföldrajzi képének bemutatása
olvasható. A sváb betelepítésről szóló fe-
jezetből megtudhatjuk, hogy Károlyfalva,
Hercegkút és Rátka sváb lakosainak be-
telepítése Trauthson herceg magánföl-
desúri vállalkozása volt: 1750-ben
württembergi leszerelt katonákkal, pa-
rasztokkal kötött szerződést, hogy alakít-
sanak ki három települést.
A nagy szorgalmú német telepesek a
hegyaljai szőlőművelést elsajátítva s bi-
zonyos hazai sajátosságokat is megőriz-
ve kapcsolódtak be a zempléni szőlő- és
bortermelésbe. Az 1750-54 között össze-
írt nevek azt a feltételezést támasztják
alá, hogy a betelepülés több hullámban
zajlott le. Károlyfalván az első kereszte-
lést 1752-ben jegyezték fel, így az 1751-
es év elfogadható a betelepedés
feltételezett időpontjának. Az 1829. évi
összeírás adatai szerint már 76 adókö-
teles lakos élt Károlyfalván, közöttük 57
jobbágy, akik földműves munkát vállaltak
Újhely és Patak határában. A 19. század-
ban fokozatosan tértek át a belterjes gaz-
dálkodási formára. A földművesek
Károlyfalva két város közötti elhelyezke-
désének köszönhetően terményeiket a
piacokon jól tudták értékesíteni. A szá-
zad második felében � kegyúr támoga-
tását nem élvezve � a község szorgalmas
lakossága önerőből épített egy tantermes
iskolát, templomot és nyitott új temetőt.
Az 1890. évi filoxéra pusztítás, majd tűz-
vész okozta szegényedés miatt és a jobb

munkalehetőségek reményében az
1900-as évek elején az Újvilágba irányuló
kivándorlási láz Károlyfalva lakosságát
sem hagyta érintetlenül. A 20. század-
ban Károlyfalva a mezőgazdaság
terén példaértékű település: a borterme-
lés mellett a pálinkafőzés, a húsállat-te-
nyésztés és a húsfeldolgozás is jelentős
szerephez jutott. Károlyfalván a Hangya
Szövetkezet hálózatán belül 1925 óta
működik önálló bolt és kocsma. A köz-
séget 1943-ban villamosították. Az inf-
rastruktúra fejlődésében jelentős
beruházás volt a Károlyfalvát
Rudabányácskával összekötő, hegyen át
vezető nyolc kilométeres út építése.
Szomorú időszak 1944 decembere, ami-
kor rövid időre mintegy 3000 fős román
sereg szállta meg a községet. Német
nemzetiségük miatt 1945-ben harminc
károlyfalvai férfit küldtek hadifogságba.
Az 50-es években önálló községi tanács
irányítja a települést. A 60-as évektől � a
szövetkezetesítést követően � a lakos-
ság foglalkoztatásában egyre nagyobb
szerepet kapott az ipari és a szolgáltató
szektor.
A sváb hagyományok ápolása az 50-es
évektől családi keretek, illetve az egyhá-
zi ünnepek hagyományrendszere közé
szorult. A Magyarországra települt német
lakosság körében igen gazdag volt az
egyházi és népi ünnepekhez kapcsoló-
dó, illetve az azokat kísérő virágkultusz.
Ilyen volt például az Úrnapi virágszőnyeg,
amikor nemcsak a templomot járták kör-
be a hívek, hanem az egész falut, s köz-
ben a gyerekek virágot hintettek az úton.
A nemzetiségi kultúra ápolása 1989 után
kezdődhetett újra. 1994-ben megalakult
a német kisebbségi önkormányzat. Pá-
lyázati támogatással létrehozták a Falu-
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házat, ahol helyet kaptak a hagyomány-
őrző egyesületek és rendezvények.
A kötetben számos további témával ta-
lálkozunk, amelyek adatokat, tényeket
közölnek Károlyfalva történetéhez szoro-
san kapcsolódva. Ilyen a község egyhá-
zi életét bemutató fejezet, amely a
településről származó papok és a köz-
ségben szolgáló plébánosok rövid élet-
rajzi adatait közli. A szervezett
iskoláztatás, a német nyelven történő
oktatás Károlyfalván 1863-ban kezdő-
dött. Az egykori katolikus népiskola tör-
ténetét a tanfelügyelői látogatásokon
feljegyzett megállapítások alapján és a
községben oktató tanítók bemutatásával
követhetjük végig. A népmozgalmi ada-
tok változásainak mintegy kétszáz éves
történetét szemléletes grafikonok, táblá-
zatok segítségével ismerhetjük meg. A
néprajzi vonatkozások tekintetében le-
írást kapunk a szalagtelkes települési for-
máról, a belső telkek vizsgálatáról, az
�északi házvidék� stílusához alkalmazko-
dó lakóépületek formájáról, a gazdasági
épületek fajtáiról és elrendezkedéséről,
az állattartás épületeiről és a borpincék-
ről. A hagyományok közül a Nagyböjt
első vasárnapjához, a Karikavasárnap-

hoz fűződő népszokást részletesebben
is megismerhetjük. A népismereti tema-
tika értékes része a régi társas gyermek-
játékok, a kiszámolók, körjátékok stb.,
továbbá a lakodalmi szokásokhoz szo-
rosan kapcsolódó vőfélykönyv és kö-
szöntő versek bemutatása. Találunk
adatokat a névhasználat jellemzőiről és
a ragadványnevekről is. Epilógusként
vallomásokat olvashatunk a jelenből: idős
lokálpatrióták, majd az 1980-as években
született ifjú károlyfalvaiak vallanak a
sváb hagyományok gyökereiről és azok
továbbéléséről. A kötethez részletes bib-
liográfia és német nyelvű tartalmi össze-
foglalás tartozik.
Értékes és élvezetes olvasmány Hauser
Zoltán munkája. A könyv tartalma és kép-
anyaga bizonyítja szerzőjének kötődését.
Gyarapodó helytörténeti irodalmunk sok-
színűségét egyedi módon, a helyi, nem-
zetiségi és nemzeti história szintézisének
bemutatásával gyarapítja a Zemplén me-
gyei sváb település, Károlyfalva monog-
ráfiája.

(Hauser Zoltán: Carolfalve, Karlsdorf,
Károlyfalva � Károlyfalva, 2001)
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Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, művelődés-
szervező, jogász, a Matáv Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója, lapunk főszer-
kesztője.
Bordás István 1965-ben született Miskolcon. Tanár, művelődésszervező, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet igazgatója, a Zemp-
léni Múzsa lapigazgatója.
Deme László 1921-ben született Pécelen. Nyelvész, a nyelvtudomány doktora, ny.
tszv. egyetemi tanár.
Fecske Csaba 1948-ban született Szögligeten. Költő, publicista.
Földy Lilla 1977-ben született Sárospatakon. Magyar szakos bölcsész, jogász, a Kö-
zép-Európai Egyetem (CEU) Kulturális és Művészeti Központjának programasszisz-
tense, lapunk olvasószerkesztője.
Jónás Tamás 1973-ban született Ózdon. Költő, író.
Kenyhercz Róbert 1982-ben született Sátoraljaújhelyben. Egyetemi hallgató.
Kézi Erzsébet 1951-ben született Sátoraljaújhelyben. Neveléstörténész, a ME
Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar docense.
Kusztos Györgyi 1978-ban született Dicsőszentmártonban. A nagykőrösi Arany Já-
nos Református Gimnázium tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem PhD-hall-
gatója.
Mezei Gábor 1982-ben született Gyöngyösön. Egyetemi hallgató.
Mihalovicsné Lengyel Alojzia PhD, 1950-ben született Sátoraljaújhelyben. A Veszpré-
mi Egyetem Germanisztikai Intézetének egyetemi docense.
Rászlai Tibor 1949-ben született Szőnyben. Eszmetörténész, tanár.
Takács Béla (1930, Sárospatak � 1997, Debrecen). Református lelkész, a néprajztu-
domány kandidátusa, a sárospataki, majd a debreceni Református Kollégium múzeu-
mának igazgatója.
Tamás Edit 1968-ban született Sárospatakon. Történész-muzeológus, geográfus, a
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának szakmuzeológusa, lapunk szerkesz-
tőbizottsági tagja.
Vass Tibor 1968-ban született Miskolcon. Költő, az Új Holnap irodalmi szerkesztője, a
Parnasszus olvasószerkesztője.
Viga Gyula 1952-ben született Mátészalkán. Etnográfus, a miskolci Herman Ottó
Múzeum igazgatóhelyettese.
Walleshausen Gyula 1923-ban született Baján. Könyvtáros, a történettudomány kan-
didátusa, ny. egyetemi könyvtári főigazgató.

Számunk szerzői
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