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Gáspár György

„Ím itt áll közöttünk: elég rámutatnom. Ez ő!”

Hadd idézzem ide közénk Madách Imre szellemét, akit az előbbi szavakkal mutatott 
be a Kisfaludy Társaságnak Arany János, 1862-ben.

Tisztelt Díjazottak, Meghívottak!

Amikor -  immár második alkalommal -  felkértek a Palócföld szerkesztői a Madách 
irodalmi pályázatok közös elbírálására, legelsősorban megkönnyebbülést éreztem. Felte - 
hetőleg némi magyarázatra szorul ez a kijelentésem. Megkönnyebbültem, mert ha újra 
sikerült megteremteni a pályázatok kiírásának anyagi és szellemi feltételeit, akkor sze
rencsére nem kell egy már az országhatáron túl is tekintélynek örvendő irodalmi hagyo
mánynak megszakadnia. Megkönnyebbültem azért is, mert a pályázat szellemi gazdája -  
az eddigi évekhez hasonlóan -  ismét a Palócföld lett, tehát szellemi szállásadója is 
lesz a beérkezett müveknek; vagyis remélhetőleg -  az egyre nehezebbé váló anyagi körül
mények között is -  betöltheti a szűkebb hazában és az egész magyar kulturális életben 
játszott, karakteresen megrajzolható szerepét.

A jelenlévők valószínűleg kisebbik része tudja, hogy milyen áldozatokat kíván ma
napság egy szellemi műhely életbentartása. De biztosan tudják, a saját bőrükön érzik 
azok a szerkesztők, akiknek a ma oly jellemző megszorítások, a csak rövid távra tekintő, 
feltétlen anyagi megtérülést váró pénzügyi szemlélet miatt -  idézőjelbe teszem -  „feles
legessé" válik munkájuk, beszűkül életterük, egzisztenciájuk. Tudják azok is, akik még 
egyelőre a helyükön maradva, korunk kényszerű parancsának engedelmeskedve, egyre 
többet vállalva magukra, az érdemi munka mellett mind több időt fordítanak arra, hogy 
a túlélés, az előremenekülés útjait keressék. És természetesen tisztában vannak azok is a 
lehetőségekkel, akik anyagiakkal biztosítják a műhely működését.

Köszönet nekik.
Mindezt azért kívántam előrebocsátani, mert a pályázatra beérkezett mintegy 3000 

kéziratoldalnyi anyag ismét azt igazolta, hogy a kultúrára fordított anyagi áldozatok
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nem hiábavalók: megtérülésük csak idő kérdése. Az anyag felét kitevő hely- és kultúrtör
téneti vonatkozású, irodalomtörténeti tanulmányok, szociográfiák rendkívüli sokfélesé
get mutatnak. Nem felelőtlenség kijelenteni, hogy azok az írások, amelyek nem részesül
nek díjban, s talán megformáltságukban sem érik még el a közölhetőség színvonalát, 
nos azok sem hiába születtek meg: egy általánosabb, összefoglalóbb jellegű mii biztosan 
támaszkodhat adataikra, kutatásaikra és esetenkénti felfedezéseikre.

Mint az elmondottakból is kikövetkeztethető: magam elsősorban az említett műfajú 
anyagokat ismertetem.

A határon túli magyarság sorsa, ill. általánosabban: a nemzetiségi kérdés legalább 
száz éve megoldatlan problémája térségünknek. Aligha lehet véletlen, hogy a hivatalos 
politika útkeresése mellett (országunk alapszerződések megkötésén fáradozik a legtöbb 
kisebbségi sorsú magyar által lakott környező országgal) a civil társadalom és tudo
mány is keresi a megoldást az okok feltárásával. Az emberekben lévő sok generációs bi
zalmatlanság, félelem, nyilván nem oldható fel egy tollvonással. Fontosak azok a kez
deményezések, szándékok, amik a mélyreható valóságfeltárás módszerével nem továbbra 
is elleplezni igyekeznek a nagyon is akkut válságjelenségeket, (ahogyan ez az internaci
onalizmus jegyében korábban történt), hanem feltárják azokat; megfogalmazzák a kü
lönböző érdekeket, remélve, hogy a közös megoldás felé vihet ez az út. Az ilyen indítta
tású írások közül kettő is kiemelt díjazásban részesült.

Első díjat kapott -  a zsűri teljes egyetértésével -  Puntigán József losonci pályamű
ve, a Fogyóban című tanulmány. Nem elcsépelt szlogenként mondom: cseppben a tengert 
mutatja Losonc etnikai összetételének megváltozását nyomon követő elemzés. Hogyan 
kerül a történelmi helyzet, a kezdetben bizonytalan államhatárok, majd az új adminiszt
rációs viszonyok teret nyerésével kisebbségbe az egykori többség, miként veszik el tőlük 
identitásukat erősítő ereklyéiket, húzzák ki a talajt alóluk a törvénykezések, például a 
nyelvhasználatról már a két háború között sorvad el a helyi ipar- és gazdaság állami 
támogatása? Meggyőző erejű a szerző logikus okfejtése.

Témaválasztásában és adat olt ságában rokonítható Vécsei Károly marosvásárhelyi 
szerző tanulmánya, amelyik az erdélyi városok etnikai-társadalmi struktúrájának alaku
lását elemzi, 1910 és 1992 között. A Mikszáth Társaság különdíját nyerte el. Figyelem
re méltó mondandójának lényege az, hogy az erdélyi nagyobb polgári települések roha
mos elrománosodása végül is a történetiségében Nyugat-európai mintájú városok balka- 
nizálódásához vezet, elsősorban amiatt, mert a régi és új városlakók között olyan men
talitásbeli, életszemléle ti, kultúrkörben és vallási eredetű különbségek vannak, melyek 
csak a több generáción keresztüli együttélés alatt volnának feloldhatók, s erre valószí
nűleg nem lesz idő.

A zsűri kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy a Madách Imre személyéhez és munkás
ságához, valamint a szűkebb jelenlegi ill. történeti tájegységhez kapcsolódó írásokat 
megkülönböztetett figyelemmel illesse. Vita nélkül második díjat javasoltunk Szilágyi 
Mártonnak -  Kármán József és a millennium című munkájáért, amely a 100 évvel eze
lőtti, losonci Kármán-emlékünnepség irodalomtörténeti és társadalompolitikai esemé
nyeinek egybevetését tette elemzése tárgyává, elsősorban abból a szempontból, hogy va
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j on miként és miért változott Kármán pályájának megítélése a halála után több évtized
del, egykori munkássága hogyan vált főszereplőjévé a vármegye politikai belharcainak.

Balassagyarmat város különdíjára javasoltuk -  mint a jelige feloldása után kide
rült -  a pályázatokon több éve sikeresen résztvevő Andor Csaba tanulmányát, mely Ma
dách -  lényegében a mai napig ismeretlen -  múzsáját, Lujzát mutatja be, ill. elemzi ha
tását a költő munkáira, a fiatalkori szerelemtől az életpálya végéig. Andor bizonyítva 
látja, hogy hatása Madách fő  müvén, Az ember tragédiáján is érezhető.

A tanulmányok közül kitűnik a harmadik díjra javasolt -  Kónya Lajos bizonyos pálya- 
szakaszát megrajzoló -  írás nyelvi-, szerkezeti megformáltságával, megállapításaival és a 
közelmúlt irodalompolitikai összefüggéseinek feltárásával. Monostori Imre Kónya Lajos 
50-es évek alatti költészetének elemzésén keresztül rendkívül bonyolult morális kérdéseket 
feszeget. Azt boncolgatja, hogy mennyire lehetett hiteles Kónya politikai elkötelezettsége, 
aki oly közel került az akkori politikai hatalom irányítóihoz, kiismerhette módszereiket. 
Mennyiben karrier-történet az övé, vagy drámai sors? Monostori ítélete karakteres.

Salgótarján város díját Paróczai Csaba Vallási és karitatív egyesületek közművelő
dési tevékenysége Salgótarjánban a két világháború között című dolgozata kapta. Na
gyon tanulságos munka ez. Manapság egyre szaporodnak az új kisközösségek, ugyanak
kor nem kevés újra éled, keresvén korábbi gyökereit. Az ilyen helyi, művelődéstörténeti 
munkák sokat segíthetnek, a sokszor túlzottan is, nemritkán politikai okokra visszavezet
hetően szétszabdalt kezdeményezések újbóli közelítésében, vagy a történeti hagyományok 
folytatásában. Meggyőző erővel hat annak bemutatása, hogy miként éltek különböző ke
resztény és zsidó felekezetű egyesületek „békés egymás mellett élésében" (az idézőjel 
csak a múltban elkoptatott szóhasználatnak, nem tartalmának szól).

A helytörténeti munkák közül dicséret illeti Jusztin Ferenc dolgozatát is, amelyben 
Madách és Szécsény kapcsolatait igyekezett feltárni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Többször nekem szegezték a kérdést: egy megye miért tartson fenn irodalmi műhelyt, 

irodalmi pályázatot, ahol és ahová a megyén túliak közül is jönnek? Miért kell az „ide
geneket" is a szűkebb tájegységnek pénzelnie? Nem tudok szabadulni attól a véletlentől, 
hogy a Magyar Kultúra Napjának, mint közismert: a Himnusz születése előestéjének év
fordulóján kerül sor erre az ünnepségre. Olyan értelemben gondolok én erre, hogy a 
Himnusz minden magát magyarnak valló emberben az egyetemes fohászkodást, reményt 
erősíti meg; valami olyan közös összetartozást, amit semmiféle politikai vagy földrajzi 
határ sem tud elválasztani. Ilyen értelemben tehát valójában nincsenek, nem is léteznek 
belső fö ldrajzi határai a szellemiségnek, ha az általános kultúra körébe tartozik. Ka
zinczy idejében Széphalom volt a szellemi élet központja.

Azt kérem tehát végül mindazoktól, akik tehetnek érte: tartsák meg lehetőségeikhez 
képest továbbra is a műhelyeket, amelyek a vidéki régiókban még jelentősebb szerepet 
játszanak, mint a fővárosban.

Elhangzott 1996. jan. 19-én Balassagyarmaton, a Madách-emlékünnepségen. ( -  a szerk.)
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Fábián Gyöngyvér: Mózes
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