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Kedves Olvasónk!
A PARTIUM elmúlt éveiben nem volt szokás, hogy a szerkesztőgárda, ill. annak
vezetője köszöntse a lap első hasábjain az olvasót. Eltekintve az okok elemzésétől, nemes egyszerűséggel ezennel belekiáltjuk a nagyvilágba, miszerint szakítunk a „hagyománnyal”. Tesszük ezt már csak azért is, mert úgy érezzük, hogy mondanivalónk van.
Annak meg olyan a természete, hogy nem jó magunkban tartani, mert vagy nem értenek meg minket, hogy mit miért csinálunk, vagy pedig megmarad magunknak. Akkor
meg csak rágódunk rajta. Így hát elmondjuk.
Bizonyára feltűnt azoknak, akik régebb óta lapozzák folyóiratunkat, hogy jórészt kicserélődött a
szerkesztőség. Már két esztendeje, hogy a népszerű ifjúsági regény író barátom, Gáspár Ferenc
(kivel amúgy nem is az irodalom teréről, hanem a sportból ismerjük egymást) említette nekem,
hogy létezik egy PARTIUM nevű folyóirat. Ennek a folyóiratnak pedig unitárius gyökerei vannak. Lévén, hogy apai ágon régi unitárius székely család sarja vagyok, bár dédapám már református lett, jómagam pedig evangélikus lettem, erre felkaptam a fejem. Unitárius, itt, Magyarországon? Egy szónak is száz a vége, felkeltette az érdeklődésem. Elmentünk Naményba Felhős
Szabolcshoz és beszélgettünk vele. Szó szót követett és a diskurzusokból munkakapcsolat, majd
barátság született. Persze kiderült, hogy az unitárius csak egy kis szelet abból a nagy tortából,
amit a PARTIUM magába foglal és negyedévente szellemi táplálékként kínál olvasóinak. Kiderült az is, hogy itt még ennél is többről van szó. Egy misszióról.

Ratkó József szavaival élve „a PARTIUM című irodalmi periodika 1988-ban egyfajta tett volt”. A tettből pedig misszió lett. A Sárospataktól Békésig, az Ungvártól
Temesvárig tartó, tágabb értelemben vett Partium szellemi erejének megtartásáért és
mondanivalójának közvetítéséért folytatott küzdelem. Merthogy ez a munkánál több.
Ez már küzdelem. Minden negyedévért meg kell küzdenünk. Kicsit olyan, mint a multinacionális, tőzsdén jegyzett vállalatok működése. Ott is a negyedévek misztikájában
él az ember. A számok, az eredmények, csak legyen meg a negyedév. A többi nem
számít. Valahogy így voltunk mi is ezidáig. Csak legyen meg a negyedév. Meglett,
kétségtelen. Aztán tavaly, pont egy éve, a tavaszi szám már kicsit többről is szólt,
minthogy legyen meg a negyedév. Olyannyira, nem erről szólt, hogy a PARTIUM
fennállása óta nem sikerült akkora – több ezres – példányszámot elérni, mint tavaly tavasszal. Kezdtük elhinni, hogy ezzel tényleg érdemes foglalkozni. Aztán megint újítottunk egy kicsit a formán. Most úgy látjuk, körülbelül fél úton vagyunk ahhoz képest,
amit elterveztünk. Közben persze sokszor azt hisszük, az a kő, amit görgetünk magunk
előtt, agyonnyom. De mindig ad valami visszaigazolást, hogy ne adjuk fel. Most épp
Debrecen és Békéscsaba városa tette ezt azzal, hogy támogatta a munkánkat. Köszönjük adományaikat!
A formai megújuláson túl vannak egyéb terveink is. Mindenek előtt szeretnénk egy
honlapot is létrehozni a lapnak, amely a negyedévi megjelenések közti időszakban is
szolgál majd újdonságokkal. A honlapunk a www.partium.info címen elérhető.
Az internetes oldalunk elindítása mellet pedig szeretnénk a lapnak előfizetőket toborozni. Tudjuk, volt már egy ilyen kísérlet, kevés sikerrel. Viszont az akkori tapasztalatokból okulva másképp tervezzük. Erről egyelőre többet mondhatunk. Azonban aki
úgy érzi, hogy addig is szeretne hozzájárulni a missziónkhoz, PARTIUM-ot kiadó

5

Partium
Szabad Szó Alapítvány számlájára való átutalással megteheti azt. Számlaszámunk:
HVB Bank Rt. 10918001-00000022-30220007. Köszönjük!
Végül, de nem utolsó sorban megszólalásra késztetett minket az, hogy a PARTIUM
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés és annak elnöke, Ódor Ferenc jóvoltából
nem mindennapi eseményen vehetett részt a közelmúltban.
Kedves Olvasónk!
Múzeum születik. Múzeum, a határon. Évekkel ezelőtt alkotó emberek gondolatában megfogant egy terv, hogy szükség lenne egy helyre, ahol bemutathatjuk a világnak
és nem utolsó sorban magunknak a nyelvünkben élő kultúránkat. Hiszen nyelvében él a
nemzet. S mi lenne jobb hely ennek a gondolatnak a materializálására, mint Széphalom
?
Széphalom még nem is olyan rég nem létezett. Pontosabban nem így hívták. Bányácska volt az ő becsületes neve. Egy jelentéktelen kis falu volt Újhelytől pár kilométerre Hegyköz felé. Valószínűleg a Kazinczy családon és a környékbelieken kívül
nem nagyon tudtak létezéséről sem. Miért is tudtak volna? Ha nem jön Kazinczy, most
mi sem tudnánk róla. De nem így történt, mert 248 évvel ezelőtt megszületett Bányácska névadója, Kazinczy Ferenc. Ahogy Nagy Iván Magyarország családai
czímerekkel és nemzékrendi táblákkal c. munkájában írja: „A felföld régi, előkelő,
birtokos családainak egyike, melynek nevére Ferencz, irodalmunk nagy reformátora,
örök fényt deríte”. Az ifjú Kazinczy öt évesen már levelet írt szüleinek. Tizenhat évesen pedig megjelent első kötete. Ekkor már beszélt latinul, németül, és autodidakta
módon elsajátította az ógörög nyelvet is. Ebben az évben kezdett franciául tanulni egy
francia katonatiszttől. A francia felvilágosodás, a német szentimentalizmus, a szabadkőműves eszmék sodrásában saját folyóiratot alapít, Orpheus néven, mely egyébiránt a
páholyban nyert fedőneve is volt egyúttal. A sodrás hamarosan vízözönként mosta el
addigi életét. A Martinovics-per egyik vádlottjaként 2387 napot töltött különböző börtönökben, eleinte embertelen körülmények közt. Volt idő, mikor a spielbergi várbörtönben már a szalmazsákjáról sem tudott felkeni. 2387 nap. Spielberg, Obrovicz, Kufstein, Pozsony, Munkács, szalmazsákok, kőfalakról csorgó vöröslő fájdalmak, csend és
hó és 2387 halál. Életének több, mint egy tizede. férfikorának jó része. Mire kiszabadult, már csak Bányácska maradt neki, meg némi szőlő.
A csoda pedig valahol itt kezdődött. Az aranyos, de valahogy mégis rút név, a Bányácska egyszerre Széphalom lett. Széphalom pedig az irdatlan lelki és olykor anyagi
erőfeszítések révén az ország irodalmi origójává válik jó két évtizedre. Mindez egy
ember akaraterejéből. Egy ember, akit elveiért börtönbe zártak, megaláztak, kisemmiztek. Majd origót teremtett a semmiből.
No hát barátaim, ez kell, hogy erőt adjon nekünk ahhoz, hogy újra szellemi origót
teremtsünk a vidékből. Abból a vidékből, amely egykor Kazinczyt adta nekünk. Öt évvel ezelőtt ez a gondolat fogant meg pár emberben, akik mertek nagyot álmodni. Akik
úgy gondolták, hogy a kor divatjával szemben tett is kövesse az eszmét. Csináljunk
együtt, magunkért, a jövőnkért egy helyet, amely azzal foglalkozik, ami nélkül nem
lennénk magyarok. Ami nélkül már csak egy legenda lenne identitásunk. Különösen
nem akkor, ha tudjuk, hogy a Kazinczy óta eltelt idő alatt Széphalom origóból határ
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lett. Kis híján nyelvhatár. Ezért is volt szükség a Magyar Nyelv Múzeumának alapkőletételére. Másfelől az újraegyesülő Európa olvasztótégelyében csak úgy tudunk kiválni a szürke masszából és ezáltal hozzáadott értékkel bírni, ha vonzóvá, fogyaszthatóvá
tesszük a magunk és a nagyvilág számára mindazt, ami magyar. Lett légyen az akár a
nyelvünk. Széphalom egy kőhajításnyira van Kárpátaljától. A magyar nyelv és kisebbség szempontjából egyik legveszélyeztetettebb területtől. Viszont a gyimesi csángóktól
több száz kilométerre. Az interneten pedig csak egy klikkelésre. Hiszen mindezek a távolságok a motorizáció teljesítményét messze meghaladó mértékben zsugorodtak össze
az internet megjelenésével. Ma már sok állás tekintetében sincs jelentősége annak,
hogy ki hol él, hiszen a telekommunikációs lehetőségek révén szinte akárhonnan el lehet intézni és meg lehet tudni bármit. Csak egy nem mindegy, hogy milyen nyelven
tesszük mindezt. Mert még mindig leghatékonyabbak az anyanyelvünkön vagyunk.
Azonban az sem mindegy, hogy milyen ez az anyanyelv. Erősen amerikanizálódó?
Van benne igazság. Egyszerűsödik? Igen. Tegnap még vagyok. Ma már csak vok. Tegnap még tényleg. Ma már télleg. Tegnap még úgy írtam az emailt, mintha levelet írnék.
Ma már a chatalek.
Jó ez így? Nem teljesen. Mert azért minden rosszban van valami jó. Mert én már
nem vagyok meg email nélkül. A nálam fiatalabbak pedig oldschoolosnak tartanak,
hogy nem chatalek. S a náluk fiatalabbak mit fognak mondani ránk?
No, ha valamiért, hát ezért kell egy Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma. Nem
azért, hogy kitegyünk a vitrinbe néhány megsárgult kódexet, papírt, fényképet. Nem
azért, hogy letudjuk a kötelező iskolai kirándulásokat. Hanem azért, hogy a bennünk és
nyelvünkben felgyülemlett több ezer éves tudást rendszerezzük és abból tudásalapú
gazdaságot építsünk. És nem utolsó sorban gazdagságot. Hogy háromszáz év múlva is
az ismert univerzumban szinte egyedülálló gazdagsággal tudjuk leírni a minket körülvevő nagyvilágot, a bennünk rejtőző kis világokat. Legyünk akár harmadik generációs
disszidensek az Újhazában, vagy hétfalusi csángók.
Kedves Olvasónk!
Reméljük felkeltettük az érdeklődését a megújulás stádiumában lévő PARTIUM
iránt és kellemes lesz Önnek kezébe venni, átolvasni lapunkat nem csak most, hanem a
későbbiekben egyaránt. Kellemes kikapcsolódást és szellemi feltöltődést kíván Önnek
a szerkesztőbizottság!
Budapest, 2007. június 13.
Biró Albert
a PARTIUM szerkesztőbizottságának elnöke
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BAKOS KISS KÁROLY
Cím nélkül
Itt kínok laknak meg örömök
A szélben álmok járnak este
Itt végtelenek a körök
A fák tornyai zöldre festve
Itt esők mosnak és örök
Szálai éles dróttá hűlnek
Itt kínok laknak meg örömök
S az örömök kitelepülnek

Töredékes bemutatkozás
Apám paraszt, dérborostás.
Neki fagyot hoz a postás…
Anyám örök. Haja ében
Volt, de meglopták szinében…
Itt a Kárpát keretében…
Maradékuk én vagyok.

Ahogy
Ahogy a csecsemősírás hajnalodik
Ahogy a gyermekkor kék út kanyarog
Ahogy a felnőttkor vastagodik
Ahogyan csak az álma ragyog
Ahogy minden szín a szép a hazám
Ahogy hittem Isten arca vagyok
Ahogy fényszigetel a deszkakarám
Ahogy dübörögnek a hangdarabok
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A magány négy sora
Remeg a falnak dőlt ruha
Magát hordani kevés
Csupa ha csupa még
Csupa másikember-keresés

Bárkaszonett
A madarak visszatérnek
Szájuk tele ághiánnyal
Mind egy szálig visszaszárnyal
Ide ahol még remélnek
vítörésben hogy az árnak
Hártyái majd kettéválnak
S nem merül a teli bárka
Éhe-szomja a halálba
Fehér árnyai a vágynak
Holnap újra nekivágnak
Szemük szögén új eséllyel
Hiszik, egyszer visszaszállnak
Rajzával az Ararátnak
Olajággal és kenyérrel

Népdal
Túl a sok-sok dróthatáron
Anyám jár a kútra nyáron.
Vödrét folyton hitbe mártja,
Vak hitének fény az ára.
Hogy ha nem lesz fény a bére,
Nem hajolhat kút vizére.
S anyám szomjan hal a nyáron,
Túl a sok-sok dróthatáron.

Csavarok
(barátaimnak)
Tekerednek a csavarok

Fogaskerekek
Már semmit sem akarok
Csak szeretek
Forogni mozdulatlanul
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Ahogy a menetek
Rendje elsimul
Lenni veletek

Mint egy gép
Vagyok az Isten asztalán
Esett testtel.
Hiszem is talán
A halál szétszed, mint egy gépet
Javításkor a mester.

Permutáció
Figyelem az ideget magamban:
ha ráng, és ráng, hogy szavam van.
Ha szavam nincs,
figyelem az ideget magamban,
ráng, hogy szavam nincs.
Hogy szavam nincs,
s magam van!

Ragrímes
(négysoros szenvedő szerkezet)
a tolóajtó látod eltolódik
az ing magától begombolódik
s kigombolódik míg lerongyolódik
már nem íródik nem olvasódik

Áramütés
Nagyfeszültség az ég sehol.
A képzelet rövidre zár.
Szemhez szürkül a póznasor
Dróthoz kötözött madár.
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BALAJTHY ÁGNES
„Mélységes mély a múltnak kútja”
„mintha idő nem is volna” – csak vadkörtefa, buksi gyermekfejek és a barátság.
Fecske Csaba új kötetének, az Első életemnek nyitó verse így ábrázolja a boldogságot.
Idő azonban van- így van boldogtalanság, elmúlás, emlékezet és költészet is. Fecske
Csaba-i költészet például.
Fecske Csaba prousti lélek: kötetbeli verseinek szinte állandó szituációja a visszaemlékezés, vágya az egyszer volt újrateremtésére irányul; s a kísérletek meddő volta, a
múlt elhalványuló képe és a jelen szikár valósága között fennálló kontraszt jellegzetesen elégikus hangvételt kölcsönöz ezeknek a műveknek – ahogy azt a költőnél már
megszokhattuk. Az Első életem tehát nem mutat nagy változást az előző kötetekhez –
Ami lehetne még, Jelölni tűntömet – képest. Inkább a folytonosság az, ami megragadó;
az, ahogy a költő újra –és újra képes körüljárni az idő múlásának problematikáját,
újabb és újabb motívumokkal gazdagítva az emlékezés által eddig előhordottakat. Mint
aki egyszer követ dob egy kútba (abba a bizonyos „mélységes mélybe”, ahogy Thomas
Mann mondaná), s a víz azóta is újabb és újabb gyűrűket vet- így gyűrűznek Fecske
Csaba versei az örök téma, az idő körül.
S ha idő, és emlékezés, akkor gyermekkor: a kék katáng gyakran (néha talán túl
gyakran) felbukkanó motívuma egyfajta ikonná válik, a fent idézett kötetnyitó versben
is a feledhetetlen szögligeti évek, a gyermekévek, az idill jelzésére szolgál – de Fecske
nosztalgiája nem keveredik olcsó szentamentalizmussal; tudatában van annak, hogy
„mindig minden megszépül utólag/ összebékül az árnyék a fénnyel/az emlékezet nem
törődik a ténnyel/ féligkész történet az évek kilógnak”.
„Metaforikájából természet-és valóságközelség árad” – írja Fecske Csaba Ami lehetne még című kötetéről az őt jól ismerő Ködöböcz Gábor. Ez a megfogalmazás igaz
a legújabb kötetre, s Fecske költészetének egészére is: a Berzsenyitől, s persze még régebbről örökölt tradicionális évszak-toposzok révén teremti meg verseinek idő-és értékszembesítő jellegét. Idényvég című ciklusában való például csupa ilyen verscímmel
találkozunk: Őszi reggel, Nyárvégi sanzon, Elveszett nyári vers, Téli este…Természetesen az ősz lesz az elmúlás, az értékvesztettség jelképe, s a hervadás,
pernyéllés, avarégés, lombhullás képei a test elkerülhetetlen pusztulását tudatosítják a
költőben, test és lélek összetartozásának/szétválásának kérdését is felvetve.
„…hallgatag húsban már a csont neszez” (Nem enyém); „szívemben a halál neszez/
már az öröm is fájdalmat /okoz cserbenhagy a testem (Cserbenhagy); „magamba gyömöszölöm a világot/mielőtt tudatomról mint érett/gyümölcs a magról leválok (Hozadék); „lekopik az emberről a teste” (Őszi reggel). „…hervadt szirmát szórja a muskátli/
de új virágot is nyit maradna/ még és menne is már bizonytalan/ két akarat benne öszszekoccan – íme verseinek jellegzetes léthelyzete. Fecske Csabánál Kosztolányi tudatosan vállalt öröksége sok helyütt nyomon követhető: a Nem enyém alapszituációja
akárcsak az Őszi reggelié: az ősz búcsúpompája, a „nap haláltánca” itt is a halálközel11
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ség tapasztalatát közvetíti a szemlélőnek, s mindez olyan kosztolányis, bár az alapvers
sűrítettségét nélkülöző sorokban fejeződik ki, mint „aranyköszörűként zümmög a darázs/mézzel teltek a gyümölcsök beértek/ nem próba ez maga az előadás/ szilvák hamvas kékjénél van-e kékebb”. Kosztolányi mellett József Attila-áthallások is felfedezhetők itt-ott a kötetben:”fémes zörgése van már a lomboknak/ összekoccanak a száraz
ágak/ benned furcsa érzések osonnak/ nem te következel majd utánad” (Őszi reggel.).
Már címe segítségével is a József Attila-i lírával teremt kapcsolatot a Téli este: „kiégett
öreg csillagok/ hamuja hull szemedre/ az idő cseppköve ragyog/reszket a semmi teste”sorakoznak a kozmikus képek a Reménytelenült parafrazáló sor előtt, J.A. a Dunánál
című verse pedig szinte egy az egyben a „félig székely vagy tán egészen az” szövegtöredékeiből áll össze. A Ködöböcz által dicsért valóságközelség Fecske most kiadott
verseiben is megfigyelhető: a különböző hétköznapi, s az érzékelő számára mégis anynyira jellegzetes érzéki tapasztalatok –szagok, látványelemek, hangok- válnak a képalkotó kedv alapanyagául, s így lesznek vissza-visszatérő motívumok. „Ázott kutya-meg
halszag”, „Ázott kutya szaga van az emlékeknek is”, „a tóparti sétányon egy rózsa/
próbálgatta magát a halszagú estben”, „kóbor kutya szemében láttam meg először igazán magam”, „az ablak homályos hal-szemén”. Hasonlóan visszatérő motívum a versekben a rigó képe is, mely afféle költészetjelképként, egy másik, ember által nem választható sorsalternatívaként jelenik meg például a Hajnali rigóban, ahol a tudattalan,
ösztönös, test és lélek szétválását nem érzékelő, a lét idilli és önfeledt- a versek lírai
énje által mindig olyannyira áhított – örömét hordozó, önmagáért való ének dalolója
lesz a „mindenség libbenő foszlánya”.
Hétköznapok, természet, elmúlás, elégikum – mindez olykor már érzelgősségbe
fordul át, pl.: „özvegy fűz zokog a szélben”, máshol – a Nyári sanzonban – épp a határon egyensúlyoz a költő, könnyedsége szinte slágerszerű: „ a strand meg a szív lassan
bezár”, s van, ahol a feszes rímek által mozgásban tartott, szinte rappszerű sorok ahhoz
illő iróniával közvetítik egy idősödő költő létérzékelését – „elnézem a sarokban mint
sző a pók/ s hallom kefélni a felettem lakót.” Hasonlóan jól sikerült darab a Miskolcon
járt az ősz: a költő leheletfinoman egyensúlyoz Isten, Rilke, Bandi pincér, s a bróker
közt, aki sose lesz „Bécsbe száműzve”, s az az időbeliség fájdalma egy ilyen tapasztalatként rögzül: „de jaj hiába minden hiába/ minden sör langyos lesz végsősoron”.
A megszépítő emlékezés keserédes ízéből már csak a keserű marad a kötet azon
verseiben, ahol a halál a maga konkrét valóságában mutatkozik meg. A proszektúrán
fekvő, „tárggyá degradálódott halott” már csak anyag: hullafolt, agyvelő és borosta. A
halál rejtélye, az önmagunknak feltett kérdések –”őriz-e maradék emlékezetet” – válasz nélkül maradnak. „ a hideg tetem a létezés mocska/ egykedvűen dagonyázik benne
az idő” – vonja le a cseppet sem megszépítő konklúziót Fecske Csaba. A Letört kilincs
című vers is ugyanezt a témát járja körül: a mozdulatok-”letakartuk a tükröket/ valaki
gyertyát gyújtott” – örök szertartása ugyanazt a borzalmat próbálja formába önteni. A
kérdés most is ez: „vajon kikaparta-e az emlékezet/ utolsó morzsáját is az agy labirintusából”. A halál az emlékezés hiányával válik egyenlővé: Fecske számára tehát az
emberi létezés lényege az emlékezés aktusában rejlik. Mindannyian rendelkezünk a
magunk bergsoni, belső idejével: egy pillanat egész múltunk hordozza, s ez a múlt az
emlékezés révén elevenen izzik bennünk. A halál rettenete abban áll, hogy „kizökkent
12
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az idő”, s „letört a kilincs”: halott az, aki már nem tudja bejárni emlékei zeg-zugait: az
emlékek pedig semmivé válnak, értelmüket vesztik a lélek nélkül. „…csak annyi biztos/ hogy nincsen itt ránk hagyta megkopott/ ócska nincseit de ha ő nincs semmi
sincs/mit kezdjünk avval ami nincs” – hullnak egymásba a megint csak nem véletlenül
kosztolányis rímek.
Jellegzetesen fecskei tematika- hit, kétely, bibliai mélységek – és jellegzetesen
fecskei forma- a szonett- kapcsolódik össze az Eleitől fogva című ciklus több darabjában. Fecskénél a kritikus nem győzi hangsúlyozni a forma fontosságát, a klasszikus
versmértékek alkalmazásának jelentőségét, s általában kiemeli a szonettet, mint a
„leginkább fecskés”, a „legfecskésebb” formai megoldást. A szonettek itt a szekunder
élmények, a biblikus ihletettség számára nyújtanak keretet: s valóban, mi sem tűnik alkalmasabbnak az ősi, s mégis örök támpontot, kiindulópontot jelentő történetek rögzítésére, mint a szonett a maga időtlenségével, örök rendet és zártságot, szabályozott
megalkotottságot sugalló struktúrájával. Ezeknél verseknél azonban nem csupán a jól
ismert történetek jól ismert formába való öntéséről van szó, afféle stílus-és formagyakorlatokról: a bibliai léthelyzetek elvesztik időbeli rögzítettségüket, egyetemessé tágulnak, hogy ugyanazokat a tapasztalatokat hordozzák, melyek a költő más verseiben a
legszemélyesebb fájdalom hangján szólaltat meg. Egyszerre tűnik primer élménynek, s
általános érvényű, keserűen rezignált konklúziónak az a tercina, mellyel a Zsuzsánna
és a véneket zárja a költő – „Pedig őbennük már nem is a nő/ szított vágyat a saját vágyukat/ vágyták mit elemésztett az idő.” Döbbenetes az, amilyen szikár szépséggel jelenik meg az öregség, a „folyót alig idéző puszta part” állapota a Mózes című versben:
ő „nem is él már csupán emlékezik” – itt ismét az emlékezés jelenik meg, mint az élet
kikristályosodott lényege, a létezéssel egyenértékű állapot- s aztán „ mint víz ha megbillen poharad/ a világból a léte kicsordul/ a teste itt de lelke már ott túl.” Az istenes
versek némelyikében a Fecske Csabánál oly sokat emlegetett „természetes (gyermeki)
tisztaság”, a „póztalan őszinteség” hangja érvényesül: a megmagyarázhatatlan, két ezer
éve megtörténtekre való rácsodálkozással együtt például a Harmadnaponban. (Kár,
hogy a költő nem tudott más címet választani versének- ez akaratlanul is a Pilinszky
remekművével való összehasonlításra indítja az olvasót.) Remekül megformált darab a
Keserű zsoltár: a veretes, enyhén archaizáló sorokat összebilincselő páros rímek az isteni rabság szigorát árasztják, a mű utolsó soraiban úgy tér vissza a kezdőmotívum, a
„mindennek vége eleitől fogva” sóhaja, hogy bizonyítsa: kitörési lehetőség nincsen.
Fecske Csaba legújabb kötete azt mutatja be, milyen sokféleképpen reflektálhat a
költő az elmúlás tapasztalatára, az emlékezés problematikájára : forma-, szín- és ötletgazdaság jellemzi a verseket, melyek ezerféleképpen, de mégis ugyanazon kő körül
gyűrűznek – s reméljük, még sokáig teszik ezt.
(Fecske Csaba: Első életem, Bíbor Kiadó, Miskolc 2006.)
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BALEY ENDRE
Csavargók voltunk
Hideg volt már a hajnal. A késő augusztusi hajnalok már ilyenek mind. Úgy vesznek el a jótékony ködben, ahogy a nyári szerelmek tűnnek el emlékeinkben. Üres kempingek, bezárt élelmiszerboltok, lakatmagányban szundító vityillók. Az állomás mellett
sétáltunk el. Balatonfenyves-alsó. Milyen elárvult is tud lenni egy világítótábla!
Ballagtunk hazafelé, mi fiúk, a nyolcvanas évek húszéves fiai, akik szerették ezt a
transzformátor-berregésbe fordult állomás-hangulatot, ezt a Fehér babák fílinget, mert
valahogy mindannyian képesek voltunk Cseh Tamássá válni, mert érdemes volt azzá
válni. Csavargók voltunk egykoron…
Nem sokat beszéltünk. Brenya édesapjának a nyaraló udvarán egy bizonytalan kinézetű hordószerűségben talált, határozottan –legalábbis akkor esküdni mertünk volna
rá- pálinkaszagú zavaros folyadéka, már hallgataggá, gondolkodóvá tett bennünket. De
nem is volt szükségünk szóra, hiszen egyformák voltunk mindannyian. Ugyanazt és
ugyanúgy láttuk. Bizony barátom, badacsonyi szürkebarátom!
Előző este, lementünk a partra és a pálinka ajánlólevelével felvértezve, néhány nem
túl vidám horgász legnagyobb örömére a fürdés mellett döntöttünk. Az ám! Nem is létezhet az augusztus végi, balatoni örömködés, pálinkaszagú fürdés nélkül! Rohantunk
befelé, szédelegtünk, kiabáltunk, röhögtünk mindenen. Minél előbb elérni a rejtekadó
mély vizet, hogy fürdőgatyánkat úszósapkának használhassuk, hogy minél szabadabbak lehessünk.
Persze a parton ismét elmélyült csókolózásba kezdtünk népszerű pálinkás üvegünkkel, és a röhögés egyenes arányban erősödött az üveg tartalmának csökkenésével.
Húszévesen… Pedig mintha tavaly augusztus lett volna!
Így negyvenen túl, hiába látjuk még mindig ugyanúgy a világot. Van egy megmásíthatatlan különbség: Akkor nem gondoltunk arra, mi lesz húsz év múlva, most pedig
egyre inkább arra gondolunk, mi volt akkor.
Balaton… Kiejteni ezt a szót akkor, egyenlő volt a szerelemmel, kalanddal. És mi
mindig ott voltunk, ahol lennünk kellett. Szerelmekben, kalandokban, zabolátlanul.
Mert volt még szerelem, volt kaland! Bizony! Volt szívdobogás, a tiltott szabad volt
titokban – csak nekünk.
Így húsz év után visszagondolva, az őszbe-hullámzó Balaton és a talált pálinka katarzisától részegen, a talpunkról lógó nedves fűcsomókat rugdosva, tagadhatatlanul
boldogok voltunk. Nem volt más célunk, mint a céltalanság feltérképezése, az olcsó
pálinkától és önmagunktól is ittasan. Pedig még szépek sem voltunk! Nem volt tükörpróbáló macho-szakállunk, csak sima borostánk, hajunkat szél-mester formázta, hónaljunk pedig nyolcsillinges faszappan-szagún csábította a lányokat. Mert lányok voltak
mindig. Még akkor is, ha augusztusban már mind elutaztak. Nekünk sikerült megtalálni
őket. Érzékenyebben reagáltak receptoraink? Nem hiszem. E receptorok, a mai napig
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élnek, csak mintha nem lennének őszinték többé. És ami még megmaradt, az a drága
barát, a szürke, imát mormoló Badacsony-hódoló.
Ahogy vihogva öltözködtünk a kérész-temetővé vált lámpafény visszaverődött rólunk. Szárnyakká teljesedett szabadságunk. Álmodtuk az aznap estét. Álmodtuk, hogy
csavargók vagyunk e korban.
Vannak még álmok? Nem tudom. De tény, mára megváltozott minden. Nincsenek
már lányok a szerelemért, nincsenek világító-fenekű barátok az augusztusi estben,
nincs pálinka és nincs fürdés. Csak én maradtam volna a régi?
Ülök egy padon a kátrányszagú éjben. Üres peron alszik a lábam alatt. A vonatok
rég elmentek már, és reggel nincs többé lángos-illat.

A vámosatyai Büdy vár
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DR. OBRUSÁNSZKY BORBÁLA
Egykori nagy keleti utazónk nyomában
Bálint Gábor, a harminc nyelven beszélő tudós zseni
Erdély legkeletibb csücske, a mai Kovászna megye, a régi Orbai-szék több jelentős
keleti utazót és felfedezőt adott a világnak. Gondoljunk csak Kőrösi Csoma Sándorra,
aki Indiában és Tibetben töltött évtizedeket, vagy Barátosi Balogh Benedekre, aki beutazta Mandzsúriát és Japánt. Kettejük életműve viszonylag jól ismert itthon és külföldön, de harmadik „társuk” a Szentkatolnán született nyelvzseni, Bálint Gábor neve
egyelőre még csak keveseknek mond valamit. Éppen ezért, történész és mongolista révén vállalkoztam életútjának felderítésére, és szerepének tudományos újraértékelésére.

A nyelvzseni és utazó életútja
Bálint Gábor 1844. március 13-án született egy kis székely faluban, Szentkatolnán.
Bakk Pál, helyi tanító szerint már gyermekkorában megmutatkozott kivételes tehetsége.
A kitűnő tanuló ifjú egyben nagyon csibész gyerek is volt, és nem tűrte a falusi iskola fegyelmet. Mivel unta a falusi tanító óráit, nem is vett részt rajta, hanem inkább a közeli
templomtoronyban játszott. Szülei ezért átvitték Kézdivásárhelyre, majd több erdélyi városban is tanult. Már gyerekkorától kezdtek „ráragadni” a nyelvek: édesapjától megtanult
németül, majd sorra elsajátította az ókori klasszikus nyelveket: a hébert, valamint a görög
és latin nyelvet, majd megtanult angolul, németül, franciául is. Mire leérettségizett, már
tizenkét nyelven beszélt, sőt tanulmányai között már segítette társait is. Ezt követően
Bécsben, majd Pesten tanult. Érdeklődése akkor kezdett a keleti nyelvek tanulmányozása
felé irányulni. Kezdetben a török követségen próbált nyelvtanárt keresni. Pénz híján ez
az igyekezete majdnem kárba veszett. Szerencsére találkozott a világhírű magyar turkológussal, Vámbéry Árminnal, aki támogatta a tehetséges ifjút. Bálint nemsokára írt egy
török nyelvtan könyvet, melyet máig jól lehet használni. Másik meghatározó élmény volt
számára, amikor joghallgatóként a Pesti Egyetemen megismerkedett Fogarasi János akadémikussal, aki éppen egy magyar nyelvi szótárat szerkesztett. Sőt, szerencséjére a Magyar Akadémia éppen akkor keresett egy fiatal nyelvtudóst, aki elutazna az Orosz Birodalomba, hogy a mongol és a mandzsu nyelvet tanulmányozza. Fogarasi ajánlására Bálint Gábort küldték ki, aki „gyorsan” megtanult oroszul és finnül, de belekezdett a mongolba és a mandzsuba is, hogy kinti munkáját el tudja végezni. Még elutazása előtt,
1870-ben katolikus hitét elhagyta és felvette az unitárius hitet. Az 1870-es években előbb
a Kaszpi-tenger partján élő mongolokhoz utazott, majd fáradtságos, több hónapi utazással eljutott Urgáig, a mai Ulánbátorig, ahol a mongol mellett elsajátította a mandzsu
nyelvet is.

Katolikusból unitárius
Önéletrajzi naplótöredéke vall arról, hogyan lett a fiatal Bálint Gáborból unitárius.
Elmondása szerint már kiskorától félt a kínzó képektől a szentkatolnai katolikus temp16
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lomban, különösen Péter és Pál apostol szobrai tettek rá rossz hatást. Már 1854-ben,
alig tíz évesen kimaradt a helyi iskolából, és magánúton végezte tanulmányait. Saját
szavaival élve „erőszakolt templomozás miatt” hagyta félbe elemi szintű tanulmányait.
Valószínűleg az erőltetett vallásosság miatt váltott többször iskolát fiatal korában.
Előbb Székelyudvarhelyen, majd végül 1864-ben Nagyváradon, a püspöki líceumban
tanult. Szülei kívánságát akarta teljesíteni, akik papnak szánták. Bálint aztán végül egy
év múlva, 1865-ben szögre akasztotta a csuhát, és nem lett pap. Saját vallomása szerint
az ott látottakat és hallottakat sem testileg sem szellemileg nem bírta. Ezek után nem
szolgáltat személyes adatot hitéről, naplójában 1868/1869-es évből csupán a következő
feljegyzést tette: „Ez évtavaszán cseréltem föl a nekem mindig ellenszenves római katolikus vallást az unitáriussal.” Új hitét aztán élete végégig megtartotta.

Viták és küzdelmek
Bálint Gábor 1875-ben érkezett haza, amikor is magántanári kinevezést kapott a
Pesti Egyetemen. Páratlan nyelvtehetségét azonban csak rövid ideig kamatoztathatta.
Fogarasi János halála után egy ideig Arany János támogatta. Karrierjét az törte meg,
hogy szakmai vitája támadt a „szobatudós” Budenz Józseffel, aki szintén török és
mongol nyelvi elemzésével foglalkozott, bár tehetsége jócskán elmaradt Bálint mögött.
Ezt akkori hatalmával kárpótolta. Az Akadémiai Könyvtár Kézirattári adatai szerint
Budenz nem javasolta az egyetem vezetőinek Bálint alkalmazását, mert ahogyan levelében kifejtette, nincs olyan jelentős irodalma a mongol és mandzsu nyelveknek, hogy
azt külön érdemes legyen tanítani. Érdekes módon, Bálint eltávolítása után változott a
helyzet, és éppen Budnz lett az ural-altaji tanszék vezetője. Történt ez annak ellenére,
hogy hazatérte után beszámolóinak hallatán több akadémikus, köztük Vámbéry Ármin,
Hunfalvy Pál és Ballagi Mór az akadémia külső tagjának is ajánlotta őt. Az 1870-es
évek végén azonban elmérgesedett a „finn nyelvészek”, vagyis Hunsdorfer (Hunfalvy)
és Budenz valamint Bálint Gábor között a vita. Előbbiek az akadémiai pozíciójukat
felhasználva, minden tudományos közegből kiszorították Bálintot, és nem engedték
műveinek megjelentetését. Addigra Bálint megjelentette a burját nyelvről készített leírását, amely meg is jelent a Nyelvtudományi Közlöny számában. Ezen kívül megjelentette a „Párhuzamok a magyar és a mongol nyelv terén” című rövid, de nagyon
fontos nyelvészeti elemzését, amelyben azt állította, hogy a magyar nyelv a turáni
nyelvcsalád tagja. Ő teljesen elvetette a nyelvcsalád elméletet, és a jövevényszavak
elméletét is. Egyik igai székelyes megjegyzése ez volt:
Erre Bálint Gábor 1879-ben bejelentette önkéntes száműzetésének tervét, és el is
hagyta az országot.

Külföldi elismerések
Tizenkét éves külföldi élete során változatos munkát kapott. Előbb az oszmán birodalom különböző tartományaiban kamatoztatta kivételes nyelvtudását. Olyan fontos
bizalmi állásokat nyert el, mint pénzügyi ellenőr. Feleségével, Spielmann Rozáliával
bejárta a Közel-Keletet és Európa déli részét, ahol újabb nyelveket tanult meg. Az
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1890-es években arról értesülhetünk, hogy az Athéni Egyetemen arab nyelvet oktatott,
vagyis magyar létére görög nyelven magyarázta el az arab nyelvet, és írást. Akkoriban
nem volt olyan tudós Európában, aki ennyi nyelvet tudott volna, sőt Bálinthoz hasonló
szinten művelte volna. A nagy magyar tudósunk akár két hét alatt is megtanult egy új
nyelvet. Még Széchenyi Béla expedícióján Dél-Indiában hihetetlenül gyorsan megtanulta a tamil, vagyis dravida nyelvet, majd amikor megbetegedett Sanghajban két hétig
kellett várnia a hazafelé menő hajóra, azalatt, még betegen is megtanult japánul, melyet
később oktatott is az egyetemen. Röviden úgy jellemezhetnénk, hogy külföldi száműzetése sikeres volt, hiszen bizalmas és megtisztelő állásokat nyert el Európa-szerte.
Úgy foglalhatnánk össze tevékenységét, hogy amibe belefogott, azzal mindig sikert
aratott. Mégis ő volt az, aki egy nemzetközi nyelv, az eszperantó bevezetése mellett
kardoskodott, hogy másoknak ne kellejen a sok nyelv megtanulásával sok időt elpocsékolni.

Végre itthon
Az 1890-es években a székely rendek Jakab Elek történész vezetésével mozgalmat
indítottak, hogy hazahívják, és itthon katedrát ajánljanak Bálintnak. Először az Akadémián próbálkoztak, de ott Budenz és Hunfalvy miatt nem értek el eredményt. Ekkor
maguk a székelyek fogtak össze, sikerült kieszközölniük, hogy a vallás és közoktatási
miniszter kinevezze Bálint Gábort a Kolozsvári Egyetem ural-altaji tanszék vezetőjének. Bálint Gábor 1893-ban foglalta el állását, ahol tizenkilenc évig tanított. Ekkor
Kolozsvárott a diákok olyan nyelveket ismerhettek meg, mint sehol Európában, ráadásul mindezt egyetlen egy embertől! A nyelvek közül csak ízelítőül: japán, kabard, dravida, mongol, mandzsu, és sorolhatnánk. Kis ideig finnt is tanított, de azokat az órákat
jobbára arra használta fel, hogy bebizonyítsa az akadémikusok hibáit, és elvesse a
finnugor nyelvészet létjogosultságát. Talán ő volt az egyetlen, aki ezt szabadon megtehette, hiszen megvoltak a nyelvi ismeretei hozzá.
Érett korára a hazatért tudósnak legnagyobb riválisa, Budenz József is megbocsátott, főleg, miután rájött, hogy Bálint mongol gyűjtése kincset ér. Ekkor hirtelen az
Ethnographia leközölte a mongol népköltészetről szóló elfekvő tanulmányát. Bálint
ekkor már nem foglalkozott a fővárosiakkal, hanem az erdélyi tudományos műhelynek,
az „Erdélyi Akadémiának” adta le mongol történeti témájú munkáját, melynek címe:
„A mongol császárság története” Szintén ott jelentek meg kaukázusi, kabard tanulmányai is. 1901-ben újraértékelte a magyar honfoglalás értelmezését, és az eredeti, görög,
latin és héber források alapján, valamint saját keleti néprajzi megfigyeléseiből újraértékelte a magyar történelem korai szakaszát, és megállapította, hogy a hun birodalom népei közé tartoztak a magyarok ősei is. Ezen elmélete azóta ismét létjogosultságot nyert,
miután a nyugati és keleti tudósok újraértékelték a hun birodalom történetét.
A hihetetlen munkabírású és tudású Bálint 1912-ben nyugdíjba vonult, és sokak
megdöbbenésére a következő évben meghalt, magával vitte hatalmas tudását, melyre
azóta sem volt többé példa hazánkban. Munkái kiadása elkezdődött Erdélyben, ahol a
tudósok magukénak érzik a nagy székely ember életművét. A munkába immáron nem-

18

Partium
zetközi tudósok, japánok és mongolok is bekapcsolódnak, mert a még kiadatlan mongol, török és mandzsu szövegei iránt jelentős nemzetközi érdeklődés mutatkozik.

Mai megítélése
Bálint Gáborról az első igazi méltatása 1944-ben történt. Míg a háború éppen zajlott
Kolozsvár közelében, addig az Erdélyi Múzeum Egyesület a keleti utazó és nyelvtudós
születésének 100. évfordulójára emlékezett. Ezt a megemlékezést a romániai helyzet
miatt nem követte további. Szentkatolna tanítója, Bakk Pál törte meg a hallgatást, és
1969-ben közreadta az általa Bálint Gáborról gyűjtött helyi megemlékezéséket. A
rendszerváltást követően, 1994-ben, születésének 150. évfordulójára Szentkatolnán és
Kolozsvárott egy tudományos ülést tartottak, ahol megjelent néhány magyar tudós:
Szegedről Berta Árpád, Budapestről egy japán vendégprofesszor, Senga Toru. Ők
szintén méltatták Bálint munkásságát. Ennek sajnos nem lett magyarországi folytatása.
Szülőfalujában, Szentkatolnán nagy kultusz övezi a tudóst. A helyi általános iskola
az ő nevét viseli, az iskola falán emlékplakett van, sőt az iskola folyosóján láthatjuk a
Bálint Gábor által megtett tanulmányutakat, Mongóliától Dél-Indiáig, a Kaukázustól
Spanyolországig. Jakab Jolán igazgatónő megmutatta Bálint Gábor arcképét, mely a
tanári szobát díszíti. Elmondta, hogy létrehoztak egy egyesületet, mely lehetőségük
szerint megemlékezik a falu nagy szülöttjéről. Az iskola tanára, dr. Borcsa János szintén szívén viseli egykori földije emlékét, kis kiadója eddig két könyvet adott ki róla, és
most készíti elő harmadik kötetét. Közben a hazai baptista egyház lelkésze, az erdélyi
származású Zágoni Jenő összegyűjtötte és 2005-ben kiadta Bálint Gábor leveleit és a
vele kapcsolatos dokumentumokat. Úgy látszik, az erdélyi lelkesedés lassan elér hozzánk is, és széles nagyközönség számára megismerhetővé válik a nagy keleti utazó és
nyelvzseni életműve.

Élete évszámokban
1844. március 13-án született Szentkatolnán
1871-ben a Magyar Akadémia felkéri, hogy utazzon Ázsiába, és tanulmányozza a
mongol és a mandzsu nyelvet.
1871-1874. Utazásai Oroszországban és mongol területeken
1875-1877. A Budapesti Egyetem (ma ELTE) magántanára
1877-1878. Részt vesz gr. Széchenyi Béla indiai expedíciójában
1879-1892. Önkéntes száműzetésbe vonul az oszmán birodalomban dolgozik, majd
Dél-Európa városaiban egyetemeken tanít.
1893-1912. A Kolozsvári Egyetem ural-altaji tanszék egyetemi tanára.
1895. Zichy-expedíció tagjaként a Kaukázusban jár.
1913. május 26-án váratlanul meghal Temesváron.
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BALLA ISTVÁN
A félelem
A félelem magadra hagy, s halomba
gyűjt szorgos sejteket, hogy nőne mind,
agyonnyomaszt, s alulmaradsz, ha lomha
vagy biz’ bizonytalanka vagy megint.
S mint borzkölyök meleg, szerény alomba,
már fészkelé magát beléd. Meging
bizalmad egyre, ám a borzalomba
nem gondolsz, hogy a véredben kering.
Fene fenét eszik, te azt emészted,
már nem segítenek koholt imák,
magát formálva rág meg az enyészet,
s a suttogó, ravaszdi Moirák
bujtják fel sejtjeid, mivel lenézted
a félelmet, jutalmad gyomorrák.

Ballada a nagy Ujjról
Megy a stoppos falábon…
Korban épp hozzám illő kavics
ütődik ütemre lábam
kopott fejének, más dolga nincs.
Bár rúgnám kocsi alá, bamm!
Bosszút állnék így galádan!
De Isten lát, nincs hova bújjam,
s kicsavarná egymagában
az úton a hüvelykujjam.
Holott szegény vándor egyetlen
munkaeszköze ő, az ujj.
S bár az aszfaltszél egyenetlen,
a Nap se hagyja, hogy lazulj,
(s valljuk be, már a szív se új)
azt nem tiltja senki, hogy fújjam
a dalom, míg ég felé nyúl
az úton a hüvelykujjam.
Ám ha cabrio vagy kamion,
vagy egy nő kék Mercedesen
elhúz mellettem, hát komolyan!
ne hidd, hogy én fel sem veszem!
Átkozódom keservesen,
s mint arénákban a múltban,
a föld felé néz vérmesen
az úton a hüvelykujjam.
Herceg helyett így teszem
császárrá csóró-önmagam,
s mulatok, míg meg nem eszem
az úton a hüvelykujjam.
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Mi lesz
Most úgy van, hogy ki tudja, hogy mi lesz.
Dzsungelek nőnek az idő vasfűrészfoga alatt. Megtöri bármi nesz
a csend kristálypoharán a tűrés
karcolt vonalait. Olyan éppen,
mint mondjuk a Vezúv (érzed, mily biztos
az érzés?), egy A/5-ös képen
is tűzhányó. S a remény, amíg piszkos
kézzel fogdossuk össze habbá vert
fehérje testét, nem lesz kiscsibe.
Lehet, hogy igazat mondott, de átvert,
a nagyból átpakolt a kicsibe,
hogy közelről lássam, mennyire mindegy,
milyen teljességgel hiábavaló
a doboz falára rótt esőerdők,
vulkánok rajzait megfejteni,
mert végleg elfelejtettük, hogy mi lesz.

A városból…
A városból, érzi, hidak se maradnak,
csupán csendszőtt mértani sziklarakás,
kenyérből, csontból hamu és szanaszét szórt
hullák szeme: szikralakás.
A tűzrőlpattant vereség kivirágzik,
felejtést gyógyítna parázs-propolisz,
de nem lesz már nép -ki ne mond-, aki mondja:
Lángolt e parakropolisz.
Jön egy jégarcú kölök-isten, Aporzó.
Sziszegnek szűz-szirmok, amint lehugyoz
falat, tuskót, nyakcsigolyát, s ami torzó:
Lerombol, tönkretesz, ahogy ez…
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Sarkpont
Meghűl a vér
az ereimben jégtörő a rög.
Mikor meghalni már semmit sem ér,
szívemben felröhög
a lélek is.
Na, ennyi fontos szó itt egy helyen
lehet igaz, de lehet, hogy hamis,
és akkor helytelen
időtlenül
– mint templomtoronyóramutató –
keringeni csak önmagam körül
fölöttébb untató
kapirgálva
elültetett hajhagymatitkokat.
De jön majd egy fagy, s átpingálja
barázdált arcomat.

A homályos bölcs
fenn nem maradt gondolatsora
A termek termelődnek.
A helyek helyezkednek.
A szavak szavaznak.
Az igazak igazodnak.
Az elmék elmerülnek.
A folyók folytatódnak.
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BERTHA ZOLTÁN
Vonások Cseke Péter munkásságáról
Cseke Péter, a neves kolozsvári közíró, riport-szociográfus, irodalom- és művelődéstörténész nemrégen töltötte be és ünnepelhette hatvanadik születésnapját. Legújabb, impozáns jubileumi kötetét Legyen eszünk, ha már volt – Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl (1990–2005) címmel jelentette meg a Serfőző Simon vezette miskolci
Felsőmagyarország Kiadó (a szolnoki Szépírás Kiadóval közösen, 2006-ban). Ez a tanulmánygyűjtemény (miként az előzőek) is híven reprezentálja a modern, huszadik századi erdélyi létértelmező hagyományok kutatását évtizedek óta felfedező érvénnyel és
jelentőséggel végző kultúr- és eszmetörténész, sajtó- és irodalomhistorikus szerző nagyszabású szellemi eredményeit: az elsősorban a két világháború közötti társadalom- és
nemzetépítő törekvések lényegét és részleteit bemutató-elemző okfejtéseit. Tényfeltáró
és elméleti jellegű esszéi elsősorban a népiség, az erdélyiség, a nemzetszolgálat, a kisebbségi ideológiák mélyszerkezetét és a legkülönfélébb megnyilatkozási övezeteit derítik fel, miközben a demokratikus közösségi önszerveződés máig eleven erkölcsi és szellemi hatósugarú modelljeit is körülírják. S amit a teoretikus és gyakorlati önépítés kisebbségi életstratégiáiban, példateremtő erőfeszítéseiben megragad: mindaz egyetemes
Kárpát-medencei – sőt európai – összefüggésekben, az összmagyarság megmaradása és
identitásőrző emelkedése szempontjából is elengedhetetlenül fontosnak és hasznosnak
bizonyulhat.
Munkásságát legutóbb, 2004-ben (több egyéb, például az erdélyi Kacsó Sándor-díj
után) Budapesten Pro Literatura-díjjal is elismerték. Azt a „szociográfus, szerkesztő,
sajtó-, eszme-, irodalomtörténész, esszéíró és filológus, művelődés- és egyetemszervező”
mindenesi tevékenységet, amely a mind teljesebb és következetesebb (és nem „papírízűen” tudományos) nemzeti önismeret kialakítására törekszik – ahogyan Pécsi Györgyi fogalmazta laudációjában. A kolozsvári egyetem egyik vezetőjeként, a médiatörténeti és
kommunikációelméleti vizsgálódások irányító professzoraként pedig olyan munkát is sikeresen végez a tanszéképítő Cseke Péter, amely felnövekvő nemzedékek reális történeti
és morális eszmélkedését tudja erőteljessé és hitelessé alakítani. Megszervezte „az intézményes kereteit az újságíróképzésnek” is, „nem középiskolás fokon”, ahogy Szabó
Zsolt méltatta köszöntő írásában. Erdélyben egyébként is különleges hagyománya van az
ilyenfajta – tudományos, művészi, erkölcsi szemléletet ötvöző – szellemiségnek, amely a
legújabb időkben is markánsan jut érvényre a meghatározó alkotó egyéniségek munkásságában – köztük tehát Cseke Péter életművében is. Mert annak a jellegzetes erdélyi magyar írástudói magatartásnak a karakterjegyei bontakoznak ki az ő egyre tágasabb dimenziókat befogó és rendkívül termékeny pályáján, amely az elhivatottság feladhatatlan
tudatával és felelősségérzetével törekszik – minden körülmények között – valóság és lehetőség egyeztetésére: a teremtő kultúra megtartó és felemelő erőinek szolgálatára és
képviseletére.
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*
Cseke Péter 1945-ben született, unitárius vidéken, a székelyföldi (udvarhelyszéki,
Hargita megyei) Recsenyéd községben, középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte,
majd 1968-ban a kolozsvári egyetem magyar nyelv és irodalom szakán diplomázott,
szerzett tanári képesítést. Főként riport- és interjúkészítéssel, közügyi cikkekkel, jegyzetekkel kezdte pályáját, de verseket is költött, amelyek a második Forrás-nemzedék
egyik jeles induló antológiájában, a Vitorla-ének (1967) című lírai gyűjteményben jelentek meg, s lírai műfordításokat is közölt (román költőktől, az Építő Amfion /1967/
című antológiában). Aztán évtizedekig az előzőleg elsősorban Kacsó Sándor, Asztalos
István, Sütő András nevével fémjelzett Falvak Dolgozó Népe belső munkatársa, lapszerkesztője volt – „a néphagyományok feltárását végző, a népi műveltség értékrendszerét tudatosító, valamint az irodalmi, zenei, képzőművészeti és tudományos ismeretek terjesztését szolgáló közművelődési rovat szellemi szervezője” (ahogy a Romániai
Magyar Irodalmi Lexikon fogalmazza róla). 1980-ban, Zágoni Attila társszerkesztésével meg is jelentetett egy igen színvonalas összeállítást a lap 1968–78-as évfolyamainak (tehát kiemelkedő időszakának) riportanyagából (Kötések, sodrásban). Jelenleg
pedig (a korszakváltó fordulat, 1990 óta) a Korunk folyóirat rovatvezető szerkesztője –
egyetemi tanári munkája mellett.
Első könyve a Kriterion Könyvkiadó nevezetes (a fiatal nemzedékeket felsorakoztató) Forrás-sorozatában, Víznyugattól vízkeletig címmel jelent meg 1976-ban (ugyanabban az évben, amikor Beke Györggyel és Marosi Barnával közösen készített riportkönyve, az Emberarcok is napvilágot látott, ugyancsak a Kriterionnál). Benne életes és
beszédes falurajzok, kisemberi közelképek, hiteles parasztportrék mellett a népművészet, a népköltészet, a népzene (népdal, néptánc) megőrzését a magasművészet szeretetével összekapcsoló közművelődési példák gondolatébresztő bemutatásai szerepelnek, az ügyszolgálat, a feladatbetöltés – például képtár-, művésztelep-, múzeum-, kultúregyesület-alapítás és -működtetés – mindeneseit megtisztelő riportok, s olyan színes
útijegyzetek, kommentárok, beszélgetésfüzérek, amelyekben lényegkifejező módon
szólalnak meg a kultúrahordozás neves személyiségei és névtelen alakjai. Hangot kap
itt az emlékeit naiv remekléssel könyvben elmesélő farkaslaki Tamási Gáspár (Tamási
Áron testvéröccse), a balladagyűjtő kibédi Ráduly János vagy az erdővidéki, vargyasi
bútorfestők csoportja. Felidéződik többek között a két háború közötti időben a nagyvilágot bejáró, majd otthon az organikus vagy integrális falufejlesztés missziójára vállalkozó Balázs Ferenc, a népi író Horváth István, aki szubjektív-folklorisztikus monográfiában örökítette meg szülőfaluját, Magyarózdot, vagy maga Petőfi, akiről Koltón is
szép legendák regélnek.
Erdély-szerte gyakori a „Látóhegy” helynév jelölte magaslatok. „Ezeken a helyeken
gyújtották a lármafákat, hogy a gyulafehérvári fejedelmi udvarig jusson a hír, ha tatár
vagy török veszedelem fenyegetett. Jelképes értelmük beleszövődik mai életünkbe is: bár
szótlanul állnak, mégis arra buzdítják a völgyek lakóit, hogy olyan gondolati magaslatokra
törjenek, ahol kilátás nyílik múltra, jelenre és jövendőre” – hangzanak Cseke Péter szavai
a megmaradás szimbolikus töltésű etikájáról és esztétikájáról; a kitartás és a távlatos jelzőfényadás méltóságáról. S ezeket az egyszerre érzelmi és racionális jelentéstartományokat
24

Partium
vonja szemléletes egységbe következő könyvének már a címe is: Látóhegyi töprengések
(1979). Olyan írások szólnak ebben a kötetben a „megtisztult élet” természetéről, az „aprómunka becsületéről”, a „szellemi folytonosság őreiről” („akiket nevükön szólított a
föld”), amelyek a bárminemű értelmes emberi tevékenység példaszerűségén keresztül úgy
érzékeltetik a legyőzhetetlenül megújuló humánum legprózaibb megnyilvánulásait, hogy
közben egyszersmind a jóakaratú cselekvés lírai dicséretévé lényegülnek. (Szerzőjük
„megmutatta, hogy lehet szép riportot /is/ írni, amely úgy termi meg az irodalmiságot,
hogy percig sem feledkezik meg feladatáról: helyes következtetést kell levonnia a tényekből” – írta minderről Mózes Attila.) A művészetektől a természettudományokon át a népélet, a népfőiskolai, tehetséggondozó mozgalom vagy a mezőgazdálkodás számtalan
szakágazatáig terjedően az országjáró Cseke Pétert minden izgatja, ami a közösségi életés intézményszervezés ünnep- és hétköznapjaihoz hozzátartozik, ami ösztönzi az
önsorsirányítás fejleményeit, ápolja és gyarapítja identitástudatunkat, szilárdítja önérzetünket és önbecsülésünket – a gyakran emlegetett „sajátosság méltóságát”. Ami hűséggel
és ragaszkodással köt az anyaföld, a szülőhaza, az egyetemes nemzeti lét és a szépre, jóra,
igazra törő emberség összes áthagyományozott értékkincséhez, s ami szabadon emel az
égbolt – a mindig a mindig magasabb szükség és mérték – elhívó birodalma felé. Így kapcsolódik együvé az ő érdeklődési és látókörében (jelképesen is szólva): könyv és kenyér.
További kötetei, a Hazatérő szavak (1985), a Könyv és kenyér (1991), a Püski Sándor kiadójánál megjelent válogatás, szintén Hazatérő szavak (1993) címmel, majd a Láthatatlan
emlékművek – Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére (1970–2000) (2000) ugyancsak kitűnnek információbőségükkel, dokumentáló pontosságukkal és morális tisztánlátásukkal. A sorsformáló értelem és éthosz horizontjait kémlelik ezek a krónikás beszámolók, arról is tanúskodva, hogy a „közösségi öntudat forrásvidékein” barangolva „egy szerkesztőségi ember, ki a földművesek hetilapjánál dolgozik, miként követte nyomon a paraszti életformaváltás folyamatát, és miként tudósított róla a változó időben”. A paraszti
világképről és kultúráról, amely „a maga nemében teljes értékű kultúra volt, élő organizmusként működött, s mint ilyen jól betöltötte hivatását: a változó körülmények között
mindig újjáteremtette egyén és közösség, közösség és külvilág összhangját; eligazítást
nyújtott a közösség létérdekeivel összefüggő kérdések között; a szabadság alternatívája
lehetett – a kötöttségekben”. S „a szellem fáklyavivőiről”, akik pedig azon munkálkodnak, hogy ez a paraszti életformaváltás „egészséges kimenetelű lehessen”. Hogy a változások ne jelentsék a régi műveltség, a népi kultúra elvetését, csak a tudáskincs folytonos
bővülését – a régi és az új értékelemek harmonikus illeszkedését, szimbiózisát.
Az egyetemes érvényű életmodellek kirajzolódása tehát sohasem társadalmi ranghoz,
pozícióhoz, hanem a szolgálatvállaló erkölcsiség minőségéhez kötődik. Régiók, települések arculata (Kalotaszegtől a Székely- és a Csángóföldig, meg szórványmagyar területekig), tájak, vidékek egész erdélyi panorámája bontakozik elénk, s mindenünnen ez a
szemlélet sugárzik, ahol küszködő emberek szövetkeznek a jóra – legyen szó agráriumról,
állattenyésztésről, zöldség-és gyümölcstermesztésről, kertészetről és méhészetről, szőlészetről és borászatról, gazdasági szakiskolákról, vagy pedig néprajzi gyűjtésről, elméleti
folklorisztikáról, múzeumügyről, irodalmi-történelmi kultuszhelyek ápolásáról: bármily
örökségmentő buzgalomról. „Az írás minden korban – közösségi vállalkozás” – hangzik
az eligazító gondolat, s ennek jegyében esik szó lenyűgöző élményszerűséggel és földsze25
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retettel a hajszálgyökeres kultúra mindenféle jelenségeiről. „Móricz Zsigmond járta így a
magyar világot, faggatta az embereket, állapodott meg egy-egy faluban, városban, családi
körben. Otthon volt mindenütt a magyar életben. Cseke Péter ugyanígy otthon van a Székelyföldön, egész Erdélyben, magyar tájakon” – ajánlotta így a szerző könyveit Beke
György, aki ugyancsak Orbán Balázs-i jellegű hatalmas életművével festett tablószerű
freskót, állított fel monumentális és maradandó körképet a történelmi és a mai Erdélyről.
A szellemi otthonteremtés lehetőségeit fürkészve – magáévá téve az apai intelmet, hogy
„minden faluban legyen bár egy házad, fiam, ha már országjárásra adtad a fejed” – Cseke
Péter is (aki – Kántor Lajos méltatását idézve – „mint újságíró, mint szerkesztő, a művelődési élet szervezője bejárta Erdélyt, városokat és falvakat, így átfogó képet alakított ki
magának a jelenlegi helyzetről, írásaival hozzájárult a javításához is”) hirdeti, hogy várfalak omlásával a védelmi szerep a hitet és a tudást ápoló, átadó templomokra és iskolákra
testálódott. Vagyis a hagyományt folytató és újjászülő kultúrára – hiszen eszmények nélkül lehet ugyan élni, de aligha érdemes. A „korfordulós újesztendő”, 1990 után is, amikor
a felszabadultság érzületével kapott új lendületet a cenzúra sötét évtizedeit maga mögött
hagyó sajtó, az elektronikus média, a tömegkommunikáció, az egyházi élet – néhányat
említve a szerző által (történeti előzményeiben, sőt a korlátozás módozatainak „cenzúratipológiai” összefüggéseiben is) alaposan felmért kultúraközvetítő intézményformák közül.
(A forrongó időszak történéseiről szóló publicisztikus, naplószerű riportsorozat külön kötetben is megjelent: Korfordulós újesztendő, 1994.) Egyetlen hatalmunk: a (sajtó)nyilvánosság – hangzik az egyik címbe is emelt tézismondat, rögzítve azt az állapotot,
amikor a kisebbségi magyar közösség már a szabad nyilvánosság eszközeivel harcolhat
alapvető emberi és politikai, kulturális jogaiért, az egyenrangúság kivívásáért, az elemi
emberjogi szabadság- és identitásintézmények, a kollektív nemzeti-nemzetiségi vagy társnemzeti autonómia megvalósításáért, anélkül, hogy mindezek automatikusan biztosítva
lennének számára. A kelet-európai totalitárius diktatúrák bukása, a politikai földcsuszamlás idején, a biztató jelenségek és a felgyorsuló események sodrában is világossá vált,
hogy – egyelőre – „semmit sem kaptunk a megígért jogokból, csak a lehetőségét annak,
hogy a megígért jogokért a sajtóban harcoljunk” (Sütő Andrást idézve).
*
Cseke Péter „az esszé éleslátásával, gondolati gazdagságával, egy újságírói műfaj
gondjainak és szerepének újfajta megközelítésével tűnt föl” – méltatta őt már első
könyve megjelenésekor Ruffy Péter. Figyelme – immár sajtó-, irodalom-,
kultúrtörténészként – akkor fordult a két háború közötti magyar szellemi áramlatok –
művészi, eszmei, ideológiai vagy kisebbségfilozófiai irányzatok, társadalmi folyamatok, politikai vonulatok – felé, amikor a sovén magyarellenes romániai diktatúra jószerével tiltotta az ilyesfajta kutatásokat. A szűk értelemben vett baloldali hagyományokon kívüli örökség módszeres feltárását az elsők között kezdte intenzíven meg a hetvenes-nyolcvanas években – Gáll Ernő, Fábián Ernő, Balázs Sándor, Benkő Samu, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Dávid Gyula, Cs. Gyímesi Éva, Mózes Huba, Marosi Ildikó,
Veress Dániel, Nagy Pál, Kovács János, Sőni Pál, Nagy György, Szabó Zsolt és mások
munkásságával párhuzamosan. Az az óriási értékkincs, amely a húszas-harmincas
26

Partium
években az erdélyi irodalomban, bölcseletben, teológiában, lét- és erkölcsfilozófiában,
szociológiában, politikaelméletben, nemzetpolitikában, népismeretben és annyi egyéb
részterületen felhalmozódott, voltaképpen a hatalmi erőszak áldozata lett azzal, hogy
hosszú évtizedekre kiiktatódott egész felnövekvő generációk tudatából. A reális önszemlélet hatalmas hiányait törekedtek aztán – nem kis veszélyeket is vállalva – pótolni azok a gondolkodók és tudósok, akik megpróbálták helyreállítani a történelmi azonosságtudat természetes és egészséges kontinuitását. Cseke Péter elsősorban a megújuló transzszilvánizmus, a népiség, a konstitutív kisebbségi etika eszmeköreire koncentrált, s nagyszabású munkája az Erdélyi Fiatalok mozgalmáról és folyóiratáról a
nyolcvanas évek derekán még tiltó listára került, s csak ’90 után vált hozzáférhetővé –
más könyvekkel együtt, „index – tiltott könyvek szabadon” címke alatt. Az „erdélyi fiatalok” nagyjából a Kós Károly, Bánffy Miklós, Nyirő József, Tamási Áron, Áprily
Lajos, Reményik Sándor, a „helikonisták” és a többiek után fellépő ún. második nemzedéket tömörítették. A lapot, amely 1930-tól 1940-ig tíz és fél évfolyamban jelent
meg, László Dezső szerkesztette, s olyan munkatársak fémjelezték, mint Jancsó Béla,
Balázs Ferenc, Bíró Sándor, Jancsó Elemér, Dsida Jenő, Mikó Imre, Vita Zsigmond.
Eszmeiségüket az Ady Endre, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond triász erőteljes magyarságképe és sorsos aktivizmusa befolyásolta, illetve a programos cselekvőkészség plebejus-demokratikus radikalizmusa, s a székely népi írókat is jellemző társadalomkritikai faluszemlélet. A Németh László-i harmadikutas – a szabadversenyes anyagelvűség
és az egyenlősítő zsarnokság egyaránt igazságtalan, mert megalázóan eltömegesítő,
elszemélytelenítő (jobb- és baloldali) tendenciái között középutat kereső – alternatív
nézetekkel rokon érték- és minőségorientált felfogásmódjuk a fajok, felekezetek és
osztályellentétek feletti összefogás sürgetésében is megnyilvánult. S különösképpen kifejeződött a falukutatások, faluszemináriumok, falumunka-pályázatok gyakorlati és
missziós célú megszervezésében vagy az ún. „falu-füzetek” megjelentetésében, valamint az öntevékeny közügyiség, a korszerű és felelős társadalomtudományosság bátorításában, a kritikai önrevízió, a világnézeti nyitottság, tájékozottság, függetlenség, a
népszolgálat, a „tejtestvéri” együttélés etikai imperatívuszainak elterjesztésében. A
mozgalom persze, mint minden más progresszív igazságtörekvés a korban, heves, tüzes
viták közegében érlelődött majd bomladozott, s az utókor szemében a másféle irányzatok kontextusában betöltött szerepe szerint nyeri el jelentőségét. Az Erdélyi Fiatalok
– Dokumentumok, viták (1930–1940) (1986–1990) című forráskiadvány, amelyet
Cseke Péter László Dezső testvérével, László Ferenccel együtt tett közzé, illetve bőséges jegyzetanyaggal, monográfiaszerűen teljes kísérő tanulmánnyal látott el, elsősorban
programtervezetek, javaslatok, beszámoló feljegyzések, szerkesztőségi jelentések,
szervezeti szabályzatok, jegyzőkönyvek, hivatalos és személyes levelek tükrében kíséri
nyomon az alapításától a megszűnéséig e mozgalmi fórum és orgánum, szellemi műhely és közéleti iskola sorsát. Hogy aztán a vitathatatlan filológiai és bibliográfiai apparátus birtokában bizton leszögezhesse: „nyugodtan állíthatjuk, hogy az EF eszmei
alapvetése nélkül aligha jöhetett volna létre a két világháború közötti romániai magyar
szellemi erők közös fellépése, a demokratikus összefogás gondolatát megvalósító Vásárhelyi Találkozó”; „az EF egy analógia nélküli történelmi helyzetben kereste a kivezető utat, s a jobb- és (később) a baloldallal folytatott vitán túl az alternatívakeresés az,
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ami ma is kiérdemli figyelmünket”; „a kisebbségi életvitel belső demokratizmusának a
megteremtésére való felkészülést jelentette; olyan politika megvalósítását, amely az
azonos sorsközösségben élők célképzeteit, vágyait hivatott mozgósító erővel kifejezésre juttatni s a társadalmi cselekvés síkján érvényesíteni”.
Az Erdélyi Fiatalok markánsan meghatározó személyiségeinek hagyatékát Cseke
Péter sokféleképpen gondozza. Korabeli írások összegyűjtésével, válogatásával, sajtó
alá rendezésével, első vagy újrakiadásával, értelmező tanulmányok sokaságának közlésével. A tervező építész és művészettörténész Debreczeni Lászlóval – Erdély prófétai
„vándorgrafikusával” – például mélyinterjút készített (Vigyázó torony – Beszélgetések
Debreczeni Lászlóval /1995/). A folyóirat-főszerkesztő László Dezső, a „keresztyén
magyarság és magyar keresztyénség” egységét valló kimagasló esszéíró, irodalomkritikus, teológus-filozófus, egyháztörténész, kisebbségideológus, nép- és faluművelői,
morál- és nemzetpedagógiai gondolkodó (sokáig szintén elhallgatott) polihisztori életművéből A kisebbségi élet ajándékai – Publicisztikai írások, tanulmányok 1929–1940
(1997) című kötetben adott ízelítőt, s megszerkesztette a László Dezső emlékezete
1904–2004 (2004) című kiadványt is. („Van egy emberfajta, amelyiknek millió és millió egyedét valami megfoghatatlan hatalom arra kényszeríti, hogy akkor is magyarnak
vallja magát, ha abból kára származik. Közös sors, közös hivatás, közös lélek tart össze
milliókat eben az igében: magyar vagyok” – hirdette egyik nevezetes maximájában
László Dezső.)
Az apostoli lelkületű (az erdélyi falu jövőjében a világ sorsát felfedezni vélő) Balázs
Ferenc A rög alatt (1928–1935) (1998) című művének – az erdélyi faluszociográfia
klasszikus alkotásának – újrakiadásához írott bevezető tanulmányában Cseke Péter leszögezi: „Annak a magatartásnak az alapján, amit egész élete és munkássága számunkra
megtestesített, Erdély fényesen ragyogó szellemei közt Balázs Ferencnek ott a helye a
Benedek Eleké, a Kós Károlyé mellett. Ha pedig a még távolabbi időkben keressük a
párhuzamot, szellemi felmenői közt Apáczai Csere Jánost és Dávid Ferencet egyaránt
megleljük.” A kolozsvári unitárius kollégium (s az abban működő Kriza János Önképzőkör) neveltje, a négy világrészt beutazó Balázs Ferenc kivételes elszántsággal indult neki
a számára legfontosabb iránynak: az erdélyi magyar falu világában gyökerező kisebbségi
önszerveződés rögös útjának. Úttörő elképzelései máig hatnak. Falusi (aranyosszéki,
mészkői) lelkészként népfőiskolát, gazdasági oktatást, közművelődést szervez – rendszeres, integrált falu- és vidékfejlesztő program szerint. Az új életkezdés (tájegységenként
is) koordinált és kooperatív modelljének az angol, a holland és a skandináv szövetkezeti
mozgalom, az amerikai farmergazdálkodás, a dán népfőiskolai edukáció volt a mintája –
s az emberformáló, társadalomalakító, közösségépítő enthuziazmus – a „krisztusian megszenvedett” heroizmus – a hajtóereje. Az alulról felfelé épülő (ökonómiai és kulturális)
önigazgatás és önkormányzatiság, az ésszerűen autarchikus, organikus, szabad társulásos
termelői-fogyasztói és értékesítői szövetkezetiség, az emberarcú gazdálkodás és az önellátó-önművelő életmód demokratikus praxisának kikísérletezése kétségkívül örökérvényű társadalomstrukturáló elveket demonstrál. A komplex modell pedig a népsorsot vigyázó otthonirodalom olyan jeles darabjával együtt válik érvényessé, mint amilyen A rög
alatt. („Molter Károly otthonirodalomnak nevezte annak idején az Erdélyi Helikonban A
rög alatt-tal kezdődő, Bözödi György 1938-ban megjelent híres könyvével /Székely
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bánja/ és Tamási Áron Szülőföldem című 1939-es vallomásával folytatódó kötetek sorát”
– olvashatjuk a kísérő tanulmányban.)
Az Erdélyi Fiatalok erjesztő hatásának akkurátus felderítését azután kiterjeszti a két
világháború közötti erdélyi szellemi élet számos egyéb nemzedéki, irányzati jelenségének a vizsgálatára is Cseke Péter. Molnár Gusztávval közösen gyűjtötte össze és adta ki
például – a kapcsolódó dokumentumok és megnyilatkozások tág merítésében – a nevezetes „nem lehet”-vita anyagát (Nem lehet – A kisebbségi sors vitája, 1989), majd, a
„non possumus” problematikáját tovább boncolgatva, megszerkesztette a „menni vagy
maradni” (az „exodus”) sorskérdését (még a diktatúra borzalmas éveiben) feszegető
írások kötetét: Lehet – nem lehet? – Kisebbségi létértelmezések (1937–1987) (1995).
Sorskérdésekről pedig a figyelmesen megszólaltatott múlt és félmúlt traumatikus időszakai igencsak tanulságosan beszélnek. Például a trianoni kataklizma utáni öneszmélés
egyik első stádiuma az az antológia volt, amelyben többek között Tamási Áron, Kacsó
Sándor, Kemény János színre léptek. Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fiatal
erdélyi írótól erdélyi művészek rajzaival (Erdélyi fiatal írók antológiája) – ez volt a Kolozsvárott 1923-ban kiadott könyv pontos címe, s ezt jelentette meg hasonmás kiadásban
a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó 2003-ban, mellékelve egy Cseke Péter szerkesztette
külön kötetet (A Tizenegyek – Egy antológia elő- és utóélete /1923–2003/), amely korabeli levelek, dokumentumok, illetve későbbi emlékezések, személyes vallomások és tárgyilagos elemzések tükrében mutatja be e korszakjelző, korszakkezdő esemény lezajlását, fogadtatását, értékelését. Az antológia az első komoly – és igen sikeres, lendületes –
generációs jelentkezésnek tekinthető – amint Cseke Péter Így szólt az idő általuk – Az első paradigmaváltó erdélyi írónemzedék fellépése, fogadtatása, utóélete című kommentárjában is leszögezi: „az 1918 utáni helyzetben fellépő első szervezett írói csoportosulást
azóta is Tizenegyek néven tartja számon az irodalomtörténet-írás”. A későbbi mozgalmakban, orgánumokban (Erdélyi Helikon, Erdélyi Fiatalok, Termés) végigvonuló népiség első fő ideológusai Balázs Ferenc és Jancsó Béla voltak, legkiválóbb művészreprezentánsai pedig Nyirő József és Tamási Áron. Azt a bartóki szintézis-eszmét képviselték, amely az archaikus népiség értékvilágának és a magas kultúra esztétikumának a
szerves és modern összeépítését tűzte ki célul; Jancsó Béla is azt csodálta Bartókban,
hogy „a komor hegyekbe dugott kis falvakból a székely zenét London és Párizs fülébe
vitte, s a világ nagy szívéből visszhang szólt a tragikus kis nép sötét és mély életakaratára”. – A mai kutató nemcsak rekonstruálhatja ezeket a helyzettisztázó és eszményállító
célképzeteket, hanem példaként is szemléltetheti a krízispillanatok feloldási módozatainak felvázolásakor. Miként azt a szimbolikus (vér)tanúságtevő gesztust – mártíriumot –
is, amely a kiváló író, tudós, professzor Szabédi Lászlóhoz fűződik, aki az önálló magyar
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1959-es megszüntetésekor, románosításakor tiltakozásképpen a mindenkit megrendítő öngyilkosságot választotta. Az ő emlékére szervezik Kolozsváron a rendszeres Szabédi-napokat, amelyek konferenciaanyagaiból Cseke
Péter Szabédi napjai – Emlékezések, tudományos előadások Kolozsvárt 1992–1997
(1998) címmel külön tanulmánykötetet is szerkesztett. Amelyben ugyanő Szabédi eszmevilágát tárgyalva arra a konklúzióra jut, hogy „az ész, a munka és a kötelességteljesítés kultuszában nevelkedett Szabédi gondolkodásában az unitarizmus és a racionalizmus
voltaképpen ikerfogalmak”. „Egész unitárius neveltetésem rajongásig fokozta bennem az
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eszem szerelmét” – ahogyan maga az igazságkereső, a tusakodó, így igazságbirtokosként
sohasem tetszelgő író vallotta. – Legutóbb pedig a Buday György és Kolozsvár című kötet (2006) jelent meg Cseke Péter szerkesztésében.
*
Mindezek az árnyalatosan és bőségesen kifejtett témák képezik Cseke Péter sűrű
egymásutánban sorjázó önálló tanulmányköteteinek is a törzsanyagát (Metaforától az
élet felé – Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság, 1997, Horváth István és az
erdélyi népi irodalmi irányzat, 2000, Tényirodalom – szociográfia, 2001, Paradigmaváltó erdélyi törekvések – Kisebbségi létértelmezések, 2003, Időrobbanás – Esszék, tanulmányok, dokumentumok a szellemi útkeresés műhelytörténetéből, 2003, Jöjjön el a
mi időnk, 2005). Benedek Elektől és Kós Károlytól, Tamási Árontól és Dsida Jenőtől
Sütő Andrásig, Szabó Gyuláig és Farkas Árpádig vonul a szerző tekintete, de szól
Krenner Miklós (Spectator) és Venczel József, Bözödi György és Márton Áron jelentőségéről, Németh Lászlóról és a népi mozgalom társadalomfilozófiai ideológiájának
korszerűségéről (Bibó István, Borbándi Gyula és mások nyomán), 1956-ról és Nagy
Gáspárról, László Gyuláról és Jancsó Adrienne-ről – és még széles kitekintéssel oly
sokakról. Horváth Istvánról pedig nemcsak monográfiát írt, hanem kisprózájából, illetve költészetéből bő válogatásokat is közölt (Kipergett magvak, 1981, Leválthatatlan
őrszem, 1983). (Verseiből egyébként – magyarországi kiadásban – Nagy Gáspár is készített egy szép összeállítást /Ütközők között, 1983/.)
Cseke Péter szemében a népiségeszmény olyan termékeny modernizációs létstratégia, amely a mindennemű totalitarizmusokkal és globalista-homogenizációs agressziótípusokkal szemben az élhető élet szerves rendjének képzetével kecsegtet: az autentikus nemzeti hagyományok és az egyetemes szellemi értékformák szintézisének ideájával. Távlatos nézőpont ez, nemzeti létünk szellemi alapjainak a megtartásához pedig
döntően szükséges. S hogy nemzeti önismeretünk tiszta forrásai el ne apadjanak: arra
Cseke Péter is példaadó munkával vigyáz.

30

Vári Zsolt önarckép

Partium
POMOGÁTS BÉLA
Számvetés Nagycsütörtökön*
Dsida Jenő kora ifjúságától arra készült, hogy költő legyen, s ennek érdekében szelíd eréllyel hiúsította' meg családjának más irányú terveit. Verseivel korán feltűnt és
gyorsan népszerűséget szerzett: ifjú költőként a játék elemi örömével merült meg a
versek világában, valósággal lázba jött, ha egy szokatlan képre, frissen csengő rímre
talált. Mégsem volt igazán boldog, mintha a mulandóság fiatalos érzésénél valami sötétebb és nehezebb szomorúság szegte volna kedvét. Korai költészetében mindegyre az
elmúlás képzetei jelennek meg, valami állandó félelem szövi át az expresszionista szabad vers kötetlensége szerint áradó laza sorokat.
A háborús évek családi gondjai, az Erdély sorsát eldöntő történelmi változások bénító közhangulata mellett mindennek személyes oka is volt: a szívbetegek örökös szorongása, amelyet egy fiatalon elviselt súlyos betegség oltott lelkébe és verseibe. Dsida
Jenő maga is sejtette, hogy nem lesz hosszú életű, s a cigarettával, feketekávéval mérgezett szerkesztőségi életmód még inkább aláásta gyenge egészségét. Korai költészetét
az elmúlás csendes szomorúsága hatotta át, s ezt a szomorúságot a magányosság érzése
mélyítette el. Életét fiatalon bevégzettnek érezte, nem a megváltás bizalma, inkább valami sötét félelem töltötte meg szívét. Hasonlóképpen szorongató érzésekkel töltötte
meg szívét népének sorsa, hiszen a trianoni tragédia után bénult némaságba merült erdélyi magyar élet a húszas években kibontakozó kisebbségi politikai és kulturális
mozgal-mak következtében egy időre mintha új erőre kapott volna (ez volt a
transzszilvanista eszme kibontakozása és a hozzá fűzött remények évtizede), majd a
harmincas években ismét reményvesztetté vált. Az „erdélyi gondolat-ból” származó és
általa megtámogatott törekvések rendre beleütköztek a bukaresti kormányok kisebbségellenes stratégiájának szilárd falába, az erdélyi német közösség pedig már nem érdeklődött az erdélyi összefogás esz-méje iránt.
A magyar reményeket, amelyek az Erdélyben élő három nemzet kiegyezésének és
összefogásának stratégiájára épültek, ismét elfojtották a kiábrándító politikai tapasztalatok, és az ifjú Dsida Jenő addig biztonságosnak tudott, mert a természet és a szerelem
élményeire épített, világképe is megrendült. A fiatal költő oltalomra és vigasztalásra
szorult, lelki menedéket keresett, s egy – a történelem fölött érvényesülő – igazságba és
igazságosságba helyezte reményeit: rövid életét végigkísérte a megváltás hite és drámája, az a bizonyosság, hogy zaklató kérdéseire a létnek egy magasabb rendjében kaphat majd választ. Dsida Jenő „angyalok citeráján” játszott; igazi „poeta angelicus”
módjára tudta megszólaltatni az égi zenét. Költészetének korábban éppen ez a szólama
volt a legnépszerűbb: A Chanson az őrangyalhoz, a Vidám kínálgatás keresztyéni lakomán, a Jámbor beszéd magamról című versekre gondolok.

*

Elhangzott Nagyváradon 2007. május 4-én a Református Egyházkerületi Székház dísztermében
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Ezekben a verseiben „angyalok motoznak”, az égi fények között egy természetfeletti bukolika tündéri játéka bomlott ki, a túlvilágot ugyanaz az idilli derű szőtte át,
mint az egyszerre légies és földies szerelmi költeményeket. Az angyalok a költő személyes ismerősei, ájtatosságaiknak rokokó bája van, régi költői hagyományt idéznek,
Csokonai Vitéz Mihály Cupidóit és tündéreit. Gyengédek és őszinték ezek a költemények, a keresztény költő igazi hangja mégsem bennük szólalt meg, inkább azokban a
versekben, amelyek a megváltást keresték, a megváltás művében kívántak személyes
részt vállalni.
Dsida Jenő az „imitatio Christi” mélyről fakadó élményét szólaltatta meg, s a túlvilági fényében tündöklő szentek és angyalok mellett fel tudta idézni a krisztusi áldozat
mélységét is, azt a szenvedést és megaláztatást, amely végül a megváltáshoz vezet.
A megváltás és az áldozat drámájának költői átéléséről számos vers tanúskodik, így
a Krisztus, a Húsvéti ének az üres sziklasír mellett vagy az Út a Kálváriára című költemények. Ezekben a kereszténység ősi, ugyanakkor. korunkbeli felismerései, a szolgálat és az önfeláldozás „teológiájának” gondolatai jelennek meg. Olyan gondolatok,
amelyek a mi korunk keresztény irodalmából ismerősek. Dsida Jenő költészetében az
áldozat és a megváltás „fölfoghatatlan drámája” (ezek Pilinszky János szavai) nyilatkozik meg, ő maga is át akarja élni ezt a drámát, meg akar vele küzdeni.
Különösen Nagycsütörtök című verse mutatja ezt, az a költemény, amelyben saját
sorsát – a kisebbségi magyar költő sorsát – az áldozatvállalás keresztény erkölcse szerint értelmezi. Költészetében több alkalommal is visszatért a nagycsütörtöki virrasztás
motívuma. A krisztusi szenvedéstörténetnek ez a mozzanata azonban korábban nem
kapott személyes értelmezést, mondhatnám így is: igazi lírai erőt. A Nagycsütörtökön
című (1929-ből való) vers – a szóban forgó költemény közvetlen előzménye – valójában szerepvers, a költő a magára maradt, szenvedő Krisztus helyébe képzelte magát, és
természetesen költői erőben sem hasonlítható össze a későbbi nagycsütörtöki költeménnyel.
A valamivel később keletkezett Nagycsütörtök (az 1933-ban közre adott kötet címadó verse) viszont már minden ízében személyes vallomás, amely a súlyos történelmi
gondokkal küzdő, magányos erdélyi költő áldozatának keresztény értelmét és természetfeletti távlatát világítja meg. A vershelyzet nagyon is köznapi: a Kolozsvárra viszszatérő költő a székelykocsárdi vasútállomáson – a székely körvasút átszállóhelyén,
amelyet mindig úton lévő, fáradt székelyek töltenek meg – várakozik a csatlakozásra, s
a hideg éjszakában valami emberi szóra, közeledésre, együttérzésre vágyik. Körötte
ismeretlenek alszanak, s a teljes magányosság szorításában nincs senki, akivel megoszthatná gondjait. Ebben a szorongató lelkiállapotban ismeri fel a virrasztó Krisztus
magányának és gyötrődésének értelmét: az áldozat misztériumát.
A vers tárgyi világának kettős síkja van: a hétköznapian kopár székelykocsárdi váróterem, ahol a költő számot vet magányával, és a keresztény hagyomány által megszentelt Olajfák hegye, ahol a krisztusi szenvedéstörténet első eseménye végbemegy. A
szigorúan tárgyias képek lassanként a szakrális értelmet hordozó bibliai történetnek
adják át helyüket, a költő mindinkább a krisztusi áldozattal azonosul, ugyanazt a magányt és gyötrelmet éli át, amelyet Krisztus az Olajfák hegyén. A vers szerkezeti felépítését ezért egy kettős „síkváltás” szabja meg: egyrészt a tárgyilagos képek mindin32
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kább személyes vallomásoknak adják át helyüket, másrészt a személyes élmény mindinkább a keresztény antropológia egyik fontos tanításának költői kifejezését készíti elő.
Arra a tanításra gondolok, amely szerint az embernek személyes részt kell vállalnia a
megváltás művében, és ez a részvétel áldozatot, esetleg önfeláldozást követel.
Az első „síkváltás” tehát a tárgyilagos ábrázolás és a személyes vallomás között
megy végbe. A költemény szinte antipoétikus helyzetmegjelöléssel indul:
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Ezt a szűkszavúan objektív beszámolót éles váltásként követik azok a személyes
fájdalommal átszőtt sorok, amelyek az éjszakai magányba kényszerült költő szorongásos lelkiállapotáról adnak képet.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Ezután ismét tárgyilagos helyzetbeszámoló következik, a költő a vasúti váró terem
sivár környezetét idézi elénk:
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul.
Végül a költői hang ismét személyesre vált, s ezt a személyességet tetőzi be a magányos áldozatvállalás, a szenvedő Krisztussal történő azonosulás:
Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.
A krisztusi szenvedéstörténettel azonosulva a Nagycsütörtök költője az evangéliumi
eseménysorozatnak azt a mozzanatát helyezi a költői parafrázis keretébe, amelyet János kivételével mindegyik evangélista elbeszél. A nagycsütörtöki vacsora után Jézus
tanítványaival tölti az éjszakát Máté evangéliuma ezt így beszéli el: „Akkor elméne Jézus velők egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondá a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és
Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni. És monda nekik: felette igen
szomorú az én lelkem mindhalálig! Maradjatok itt és vigyázzatok én velem. ( Akkor
méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem bírtatok vi33
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gyázni velem egy óráig sem!? (...) Ismét elmene másodszor is, és könyörge, mondván:
Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.
És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik” (Károli Gáspár fordítása). Hasonlóképpen beszéli el e jelenetet Márk, Lukács pedig
a következőket is hozzáteszi: „És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és
az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.” Ezután
jelennek meg Júdás vezetésével a főpap szolgái, és hurcolják el Jézust, hogy beteljesedjék a szenvedés története.
Az evangéliumi szenvedéstörténet imént felidézett jelenetének két lényeges mozzanata van: Jézus magányos szenvedése az elfogatás és a kínhalál előtt, és a tanítványok
fásult közönye a közvetlen közelükben kibontakozó emberi tragédiával szemen. (Lukács evangéliuma kissé enyhíti ennek a két epikai motívumnak az antagonizmusát, midőn az álomba merült tanítványok mentségére a következőképpen ír: „És minekutána
(Jézus fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá éket a szomorúság miatt.”) A magyar költő mindhárom evangéliumból merít: Mátétól és Márktól
átveszi a gyötrődve virrasztó Jézus és a fáradtan álomba merülő tanítványok szembeállítását, Lukácstól pedig a lelki gyötrelmeket érzékletesen kifejező verejtékezés mozzanatát, igaz, elhagyja a vérre utaló hasonlatot. Az evangéliumi szituációt teljes mértékben átveszi: a szenvedő Jézussal azonosulva fejezi ki azt a mérhetetlen magányosságot,
amelyet át kell élnie, és a Getsemáne-kertben alvó tanítványokhoz hasonlítja a
székelykocsárdi vasútállomás fáradt és fásult utasait.
A költő magányos áldozata ilyen módon kap valóban „nagycsütörtöki” értelmet:
akiknek a mostoha sorsát a szívén viseli, azok álomba merülten magára hagyják, neki
mégis vállalnia kell a terheket. A Nagycsütörtök a magyar költészet egyik leginkább
keresztény műve, a személyes áldozat végső értelmét a krisztusi áldozat természetfeletti rendjében találja meg, ezáltal osztozik a megváltás drámai misztériumában. Az erdélyi magyar irodalom játékos angyala ezzel a verssel lépte át a férfikor küszöbét s érkezett el maga is a hitvalló költők közé, hogy áldozatos küldetésének természet- és
történelemfeletti távlatát mutassa meg.
A „nagycsütörtöki” megrendülés ettől fogva Dzsida Jenő fiatalos költészetének állandó érzelmi forrása lett: a személyes áldozatvállalás eszméje nemcsak vallásos verseit szőtte át, hanem a történelmi megpróbáltatások mélyéről felhangzó kisebbségi
zsoltárát, a Psalmus Hungaricust is. A kisebbségi sors közvetlen tapasztalat, köznapi
valóság volt az ő számára, ebben a sorsban mégis többet látott, mint közönséges történelmi csapást. A kiszolgáltatottság, a megalázottság, az üldöztetés egyetemes emberi
tapasztalatát ismerte fel, s midőn védelmet keresett ennek a mindenkit fenyegető végzetnek a terhe ellen, személyes és közösségi szorongattatásoktól gyötörten, a korai halál riasztó bizonyosságában, minden emberi reményét az áldozat végső értelmébe és a
megváltásba vetette.
A költeménynek, mint mondottam, a „síkváltások” alakítják ki a gondolati és érzelmi
szerkezetét, ezeknek a „síkváltásoknak” megfelelően a szövegnek három stiláris rétege
van: a tárgyilagos, a személyes és a mitikus. A tárgyilagos előadásmód a külső világot –
a kocsárdi vasútállomás sivár környezetét – jeleníti meg, a szövegnek ebben a rétegében
csak egyetlen, a „nyugatos” költészet stiláris hagyományait követő szókép található: „a
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sűrű füst, mint roppant denevérszárny / legyintett arcul.” A személyes jellegű vallomás
stílusát egy nagyszabású komplex hasonlat határozza meg, ez a hasonlat a romantikusok
hangját idézi fel: „Testem törött volt és nehéz a lelkem, / mint ki sötétben titkos útnak indult, / végzetes földön csillagok szavára, / sors elől szökve, mégis szembe sorssal / s finom ideggel érzi messziről / nyomán lopódzó ellenségeit.” Végül a Nagycsütörtök mitikus stílusrétege nyelvi megformálásában is az evangéliumok előadásmódját követi, pontosabban korszerűsíti és teszi egyszerűbbé: elhagyva az eredeti szöveg archaikus nyelvi
elemeit.
Dsida Jenő költeménye kerüli a különleges díszítőelemeket, költői nyelvezete inkább egyszerű és tárgyilagos, nem törekszik erősebb festőiségre vagy zeneiségre. Ezt a
dísztelen egyszerűséget nyomatékosítja verselésé is: a Nagycsütörtök ötös, illetve hatodfeles jambusokból épül fel, s a költő nem ragaszkodott a verslábak tisztaságához
sem. A verssorokat nem díszítik rímek, inkább néhány alliteráció vagy belső rím ad a
szövegnek némi zeneiséget: „sors elől szökve, mégis szembe sorssal”, „nyirkos éj volt
és hideg sötét volt”. A szöveg enjambementokkal töri meg a versmondatokat, s inkább
a költészet ősi – a Biblia által is gyakran használt gondolatritmusát alkalmazza, mint a
modernebb zenei ritmikát. Ezt a gondolatritmust teljesítik ki a vers záró sorai, amelyek
tragikus hangoltságban fejezik ki a költő fájdalmas magányát: „Péter aludt, János aludt,
Jakab / aludt; Máté aludt és mind aludtak...”
A Nagycsütörtök egy drámai pillanatot, egy erkölcsi, illetve szakrális azonosulás
drámai pillanatát örökíti meg, és ez a személyes, egyszersmind mitikus és transzcendentális drámaiság sokkal nagyobb költői erőt jelent, mint bármilyen szókép vagy zenei díszítmény. Valójában azt – a keresztény kulturális hagyományban, például a török
kori magyar költészetben, így Balassi Bálintnál és Zrínyi Miklósnál is szerepet kapó
tradíciót folytatja, amely szerint a nemzeti közösség .,szenvedéstörténetének” nem csak
erkölcsi értéke, hanem egyszersmind transzcendentális távlata van. A kisebbségi sorsban szerzett tapasztalat mindezzel egy magasabb, mondhatni szakrális síkra emelkedik,
a szakrális költészet tárgya lesz.

Tarpai templomfreskók
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CSOKNYA BALÁZS
holdtölte
1.
nem ismerlek mondta a Hang
hiába minden: a ködben a köd
van
hintázunk a homály fölött
inkább a játék boldogít
a gondolat: oly telt a Hold
belésápadnak a csillagok
2.
átsuhan a bogok közt
felhőkbe csüng a város
árnyéka sincs igazán most
még nem még nem még nem
a lendület visszacsap
olyan jó ezen a földön
e lábujjhegyen osonás
hanyattdöf

kettős három
kettős vagy te büszke kárhozat
árva örömeid csak benned hisznek
a mindenségben ami él általad
inog és egymásba úgy visznek
csontos gondolatok ahogy árkokat
minden emberarc önző giccsnek
magára sír álcás bűntudatban
most szabad őrültnek lenni: mindegy
három boldog kufár alkuszik
majd leadott bőreink felett
kiért él mégis az ember? keresni
szüntelen kit meg nem lelhet
(ha volna valahol valaki
mert szeretni igen érteni nem lehet)
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nélküled
A lámpákba visszakúsztak
a fények. Alszik a csend.
Fekete levegőt ásít az ágy.
Nélküled fekszem, kelek.
Összebújom a fallal.
Magábanyel takaróm.

nem hoz vissza
a folyosó nem készült el.
társtalan bolyongásod sem
hoz vissza: önmagad ellen
pótolod éned. az idő
kisatírozza fényed.

A férfi
Mindenre felkészültem. Nem érhet meglepetés.
Hatalmas erődöm a csend. A hallgatás
bástyáin törékeny katonák
állhatatossággal felfegyverkezve.
Inkább tükröződjem az elpukkanó szappanbuborék felszínén, mintsem beletörődjek
a lehetetlenbe: tudom hogy jó vagyok,
de bizonyítani nem tudom.
A remény ingamozgását tanulom. Kizárólag
abban hiszek, ami fáj. És bár tenyereim
közt látszólag a semmit dédelgetem,
valószínüleg megmenekülök.
(A férfi, mint a Nap, áll a semmi közepén. És
körülötte keringnek szerettei,
a mégnagyobb semmiben:
a nőben, akit szeret.)
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BEKE ALBERT
Egy hiteles egyháztörténész
(Csohány János: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról. III. kötet. –
Debrecen, 2006. Kiadja: Fábián Bt. és a Magyarországi Református Egyház Doktori
Kollégiumának Egyháztörténeti Szekciója. Felelős kiadó: Fábián Imre és dr. Csohány
János)
Szekfü Gyula mondta, a nagy történetíró, hogy minden történetírás – udvari történetírás. És ez a megállapítás egy az egyben érvényes az egyháztörténetírásra is. Ez pedig azt jelenti, hogy minden egyháztörténész mögött ott áll vagy valamelyik egyházkerület, vagy valamelyik püspök, esetleg egy nagy befolyással rendelkező érdekszövetség, vagy kegyességi irányzat. Egyszóval a legtöbb egyháztörténetíró is – udvari történetíró, akinek a „meggyőződését” valamilyen felsőbb hatalom irányítja és a tollát mozgatja. Ez tetten érhető például abban is, hogy hiába írta meg Tibori János a Tiszántúli
Református Egyházkerület történetét 1944-től 1965-ig: az udvari egyháztörténész erről
nem vesz tudomást, legalábbis úgy tesz, mintha nem tudna róla, mert a „ninivei hatalmak”-nak ez kényelmetlen. Tibori János ugyanis nem hajlandó falazni az egykori egyházi vezetőknek, s azoknak, akik az ő befolyásuk révén még ma is vezetői szerepeket
töltenek be, hanem kíméletlen leleplezéssel megírja róluk a tényleges igazságot.
Hál’ istennek azonban vannak kivételek is: ilyen kivétel például Csohány János, aki
– hogy az említett példánál maradjunk – Tibori János könyvét két cikkben is méltatja
és külön szóvá teszi, hogy ez a rendkívül hiteles és fontos könyv mindössze – írd és
mondd: egyszázhúsz! – példányban jelent meg, vagyis ez annyi, mintha csupán kéziratban terjedne. És Csohány János külön megemlíti, hogy Tibori János könyvének az
1944 és 1957 közötti kötete megjelenéséhez „Sajnos a tiszántúli egyházkerület püspökétől nem kapott támogatást a szerző. A Lakitelek Alapítvány és a Pro Renovanda
Hungaria fedezte a költségeket.”
Az a tény, hogy Tibori János könyvének megjelenését a tiszántúli egyházkerület
nem támogatta: nem kíván kommentárt, hiszen önmagáért beszél. Gondolhat mindenki
azt, amit akar…
Egy azonban bizonyos: Tibori János könyvét, mint ahogy Csohány János könyvét
sem lehet megkerülni annak, aki hiteles egyháztörténetet akar írni. Bibó István azt írta,
hogy „A protestáns egyházak háború utáni története oly szennyes, hogy arról írni ma
nem lehet, később pedig nem szabad.” Szerencsénkre azonban Csohány János nem
tartja magát Bibó figyelmeztetéséhez, és igenis ír a református egyház háború utáni és
előtti történetéről, mégpedig részletesen és bőven adatolva. Ez a könyve a címben jelzett nagy művének immár a harmadik kötete, és az ember csak ámul és bámul, hogy
honnan tud a szerző ennyi mindent. Vajon mikor alszik?
Ez a kötet hat fejezetre oszlik: az elsőben „Kihívások és válaszok” olvashatók, vagyis többnyire a múlt kérdéseivel foglalkozik a szerző. A második fejezet – „Egyház és
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közélet” – már közeledik a jelenhez: különböző egyházi belügyekről olvashatunk rendkívüli alapossággal és tájékozottsággal megírt tanulmányokat. A harmadik rész mindössze három írást tartalmaz: többnyire ezek is belső egyházi kérdésekről szólnak; például arról, hogy milyen volt a „Katolikus-protestáns reuniós eszmélkedés 1937–1938ban”. Ez bizonyára érdekes és fontos téma egy speciális egyháztörténésznek, de a szélesebb olvasóközönséget nem hozza izgalomba.
Sokkal fontosabb és napjainkhoz közelebb álló témákat tartalmaz a negyedik fejezet, amelynek címe: „Egyháztörténeti műhely”. Itt például meggyőző vitát folytat
Csohány Jánossal arról, hogy miért nem helyes a Károli, és miért indokolt a Károlyi
Biblia vagy Egyetem elnevezés. Teljesen nyilvánvaló, hogy Csohánynak van igaza: a
református egyetemet csupán azért nevezték Károlinak, hogy nehogy valaki Károlyi
Mihályra gondolhasson. Tehát ebben az esetben nem valamiféle tudományos megfontolás döntött, hanem kizárólag a taktikai érvelés.
A fenti kérdésnél azonban sokkal fontosabb ennek a fejezetnek az a része, amely arról szól, hogy voltak-e Jézusnak vérszerinti testvérei, mint ahogy a Biblia írja (Márk 6,
1–3) vagy pedig a katolikusoknak van igazuk, akik ragaszkodnak a szűz Mária dogmához. Csohány békeszerető ember, és azt javasolja, hogy „az ökumenizmus szellemében
maradjon abba a vita a kölcsönös tisztelet jegyében. Legyen megmondva, hogy a protestáns álláspont az egyik, a római katolikus a másik, és mindkét tábor higgye a saját
felfogását és tartsa tiszteletben a másikét és ne várja el, hogy a másik fél feladja önazonosságát.”
Rendben van, fogadjuk el ezt az álláspontot – legalábbis látszólag. Ámde az ember
nem tudja szegre akasztani az értelmét, és folyton arra gondol, hogy ha Jézus valóban
egyszerre volt valóságos ember és valóságos Isten, és mivel a Biblia is egyértelműen
megírja, hogy voltak testvérei, akkor miért tiszteljem a tarthatatlan katolikus álláspontot? Miért lássak erényt a szüzességben, amikor bibliai parancs, hogy sokasodjatok és
szaporodjatok… Máriát, mint Isten anyját akkor is tisztelhetjük, ha tudjuk, hogy Jézuson kívül még négy fiút szült, ami pedig nem valósulhatott meg a szüzesség állapotában.
Vagy itt van egy másik rendkívül izgalmas kérdés: Csohány János hosszasan elemzi
Bojtor István Júdás, az Iskáriótes című történelmi regényét, amely Sátoraljaújhelyen
jelent meg még 1998-ban. Csohány János különféle szempontok alapján méltatja a regényt, de nem veti fel – mert hivatásos teológusként nem vetheti fel – azt a jogos és indokolt kérdést, hogy tulajdonképpen miért kell elítélnünk Júdást, hiszen az ő árulása
nélkül Jézus nem vihette volna végbe a megváltást. Júdásra ez a szerep volt „kiosztva”,
s ezt ő maga is annyira megvetette, hogy visszaadta a harminc ezüst pénzt és felakasztotta magát. Véghez vitte tehát a rá osztott szerepet, de ezért önmagát is megvetette. Az
egyszerű hívő, aki tehát nem hivatásos lelkész és teológus, természetesen elgondolkodik Júdás szerepén és kíváncsi arra, hogy a problémájára mit válaszol az egyház. Csakhogy semmiféle választ nem kap, hanem csak a megszokott választ ismételgetik. És
ezen a ponton például Csohány János is kelepcébe esik, mert ő sem mondhat mást,
mint ami az egyház hivatalos álláspontja.
De itt van még egy újabb problémánk is: elfogadható-e az olyan egyházi álláspont,
amely szerint minden nemzedék bűnös Jézus haláláért. Ez a kérdés úgy vetődik fel
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Csohány János könyvében, hogy megnézte Mel Gibson híres filmjét, a Passiót, és a
róla szóló cikkében írja, hogy Jézust „Zsidók és nem zsidók együtt jutatták keresztre. A
keresztyén teológia ezt úgy értelmezi, hogy a világ megváltója minden népet megváltott halálával, mert minden nép, sőt az emberi nem minden nemzedéke, korábbi és későbbi, bűnös Isten Fiának a megfeszítésében.” Csohány János ezt a megállapítást magától értetődő igazságként közli, holott egyáltalán nem az, még akkor sem, ha ez a keresztyén teológia hivatalos értelmezése. Mert ugyan miért lennének bűnösök a Jézus
előtti és utáni nemzedékek? Miért? Csupán azért, mert a teológusok így értelmezik? Na
és ha tévedtek? Az Isten nem azt akarja, hogy állandó bűntudatban szomorkodjunk,
hanem hogy örüljünk. A Biblia ezt mondja: „Örüljetek! Bizony mondom, örüljetek!”
És a Bibliával teljesen összhangban Ady is azt írta:
Mert Isten: az Élet igazsága,
Parancsa ez: mindenki éljen.
Parancsa ez: mindenki örüljön.
Parancsa ez: öröm-gyilkos féljen.
Parancsa ez: mindenki éljen.
A középkori egyház tanításával ellentétben: ez a föld nem siralomvölgy, hanem
olyan tartózkodási hely, amelyet Isten azért adott az embernek, hogy örüljön az életnek. Ámde a századokkal korábbi egyháznak érdekében állt, hogy bűntudatot oltson az
emberekbe, hiszen így tudott rajtuk uralkodni. És Csohány János, aki pedig sokkal
okosabb ember annál, semhogy lelke legmélyén elfogadhatná az örökös bűntudatot,
kénytelen a keresztyén teológusok álláspontját képviselni, hiszen az egyháznak ma is
ez a hivatalos álláspontja. Íme ez is ékes bizonyítéka annak, hogy hová juttathat bennünket az, ha egy bizonyos „mundér becsületét” kell védelmeznünk.
A fenti problémákat csupán azért emeltem ki, hogy érzékeltessem: Csohány János
könyve rendkívül elgondolkoztató olvasmány nemcsak a hivatásos teológusoknak, hanem az egyszerű átlagolvasónak is. Csohány János egyébként nem „udvari” egyháztörténész, hanem olyan tudós, aki a saját lelkiismerete és meggyőződése szerint műveli
szaktudományát, és ennek számos esetben bizonyságát is adja. Tehát nem holmi begyepesedett egyházi ember, hanem olyan gondolkodó, aki bátran vállalja még az egyházon belüli nem éppen szalonképes, illetve „udvarképes” gondolatait is.
A könyv ötödik fejezetének címe: „Csohány János recenziói, filmkritikája, interjúja”. Ez a cím már önmagában is bizonyítja, hogy a szerző rendkívül rugalmas szellem:
olyan tudósa ő a múltnak, aki nem temetkezik bele csak az elmúlt korokba, hanem igazi történészként a jelenkor eseményeit is történelemnek, illetve annak részeként tekinti
és rajta tartja a figyelmét napjaink eseményein is. Tehát nem derogál neki még a filmkritika írása sem, és szívesen csinál interjút, méghozzá nagyon érdekest és színeset,
napjaink vezető elméivel is. Tulajdonképpen Csohányban igen erős az újságírói véna:
figyelemmel van mindenre, ami napjainkban történik, és ami napi életünket meghatározza, vagy legalábbis befolyásolja.
Az utolsó fejezet Csohány János könyveinek visszhangjából ad bő válogatást: huszonkét írást tartalmaz ez a fejezet, és talán akad olvasó, aki a szerző részéről ezeknek
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az újra közlését szerénytelenségnek tartja. Csakhogy állítólag Goethétől származik a
mondás: csak az ostobák szerények. Csohány János pedig nem ostoba. Tudatában van
eddigi munkái értékének, és az olvasók elé tárja eddigi könyveinek különféle fogadtatását. Jól is teszi! Hiszen amikor a hivatalos egyházi vezetés idejekorán nyugdíjba helyezte, hogy ne mondjam: „zavarta”, akkor igazán helyén való, ha felmérhetjük ennek
a tudósi életműnek az értékeit, és elgondolkodhatunk azon, hogy a püspöki döntés vajon okos volt-e? Mert ki járt rosszabbul: azok a hallgatók-e, akik meg lettek fosztva
Csohány János tudásának megszerzésétől, vagy pedig a szerző, aki személyesen ugyan
nincs többé kapcsolatban a hallgatóival, de több ideje lett arra, hogy kutathasson és
publikálhasson. És mindezt olyan stílusban adja elő, vagyis közli az olvasóival, amely
mintaszerű: nem elvont, tudálékos és csak a szakemberek számára érthető, hanem minden olvasója számára élvezetes. Cikket ír például Pótor Imrének Tóth Endréről, „az
egyházépítő professzor”-ról szóló könyvéről, és azt, hogy ez utóbbi „Egyházkerületi
missziói előadóként utazó misszionáriusként” mennyi utazott és fáradozott, így érzékelteti: „Kéttucat esernyőt hagyott el közben, de azok nem teremtek kisesernyőket, míg
az Ige magvetése harmincannyit, százannyit hozott.”
Csohány János stílusa egyébként nem „színes” és „élvezetes”, hanem többnyire száraz és kopogó. Szerzőnk szereti s rövid és tömör mondatokat (mint Gárdonyi!), és hogy
jól megjegyezhessük mondandója lényegét: csak a lényegre összpontosít. Tóth Endréről például így ír: „Most emlékművet kapott. Ércnél maradandóbbat.” Talán szívesen
olvasnánk ezt a mondatot egybeszerkesztve, de akkor nem lenne ilyen figyelem felhívó. Ilyen és ehhez hasonló mondatokat bőven idézhetnénk még a könyvből, de ne keressünk a kákán is csomót, hanem vegyük tudomásul, hogy Csohánynak ilyen a stílusa.
Nem mindenki ír eötvösi és Thomas Mann-i körmondatokat, noha vannak olvasók,
akik viszont azokat szeretik…
Csohány János, mint egyháztörténész, tudatában van annak, hogy a történelem soha
véget nem érő folyamat: sem eleje, sem kezdete nincs, tehát a jelent is mint a végtelen
idő egy kis szakaszának kell látnunk. Az egyház története is hullámhegyekből és hullámvölgyekből áll: jelenleg inkább hullámvölgyben vagyunk, ami azonban nem elég
ok arra, hogy kétségbe essünk. Hitbéli szempontból a kommunista diktatúra évtizedei
következtében Magyarország missziós területté vált, s ebbe nem szabad beletörődnünk.
Csohány azt vallja, hogy „Nem elég a hagyományos, amúgy is megcsappant parókiák
hálózata. Azok lelkészei nem győznék a tennivalókat. Sok misszionáriusra van szükség. Ne szégyelljék felkeresni a családokat, a bérházak lakóit, a kistelepülések, tanyák
lakóit a történelmi egyházak misszionáriusai. Legyenek ott a vasútállomásokon, az
aluljárókban, a diákotthonokban, a hajléktalanok szálláshelyein, a nyugdíjasházakban,
szociális otthonokban. Egyszóval mindenütt.”
Ez természetesen nagyon szép és okos program, de a valóságban megbukik, mert a
kommunista évtizedek alatt az egyházi emberek, a lelkészek is elkényelmesedtek: a
betevő falatjukhoz szükséges filléreket éppen megkapták, tehát éhen nem haltak, s ezt
az állapotot valahogy meg is szokták. Magam is ismerek olyan lelkészt, aki az iskolai
hitoktatás megengedését nem örömmel fogadta, hanem terhet és nyűgöt látott benne.
Az pedig esze ágába sem jut, hogy az aluljárókban híveket toborozzon. A szekták viszont mindezt megteszik, s éppen ezért híveik száma jelentősen gyarapszik is. A törté41
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nelmi egyházak a felelősek azért, ha a templomaik meglehetősen üresen konganak.
Mert nem elég az ajtókat csupán kinyitni, és aki bejön, bejön, aki nem, nem: hanem
tenni is kellene valamit azért, hogy a templomok ismét megteljenek. Csohány János
mindennek persze tudatában van, s a maga részéről úgy próbál segíteni a helyzeten,
hogy – mint legutóbb tette – az egyszerű olvasók kezébe eligazító és tájékoztató kis
könyvet ad „Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek”-ről mégpedig olyan közérthető stílusban, hogy mindenki megérthesse. Mint a hátsó borítólapon olvassuk: „Ötvenéves
egyháztörténeti munkálkodással és harminchat év ilyen irányú tanítással, valamint
hosszú aktív újságíró gyakorlattal a háta mögött nem csupán közérthetően, de ugyanakkor szakszerűen írja le a vasárnap, a húsvét, pünkösd és karácsony kialakulásának
történetét, mondanivalóját. Akik ezekről gyorsan, közérthetően akarnak hiteles ismereteket szerezni, azok olvassák el ezt a könyvet.”
A református egyháznak tulajdonképpen nagyon sok Csohány Jánoshoz hasonló
lelkészre volna szüksége, ámde akik a teológusokat oktatják, azok többnyire a kommunista diktatúrát kiszolgálók közül kerülnek ki, feltehetően nem szívesen látják, ha a tanítványaik új gondolatokhoz igazodnak és új nézeteket vallanak. Ámde az idő kerekét
nem lehet megállítani, s bíznunk kell benne, hogy Csohány János tanításai idővel beérnek, s ő, valamint a hozzá hasonlóképpen gondolkodók valóban másként eszmélkedő
fiatal lelkészeket nevelnek majd, és megélhetik, tapasztalhatják, hogy a református
egyház és hitélet képes lesz a valódi megújulásra. S ha ez tényleg bekövetkezik, akkor
abban Csohány Jánosnak óriási érdeme lesz.
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A holló felrepül

Izgatottan húzta be maga után az ajtót, s hallotta, hogy odakint mázsás köveket
gurítanak mögéje a szerzetesek. Idebent vágni lehetett volna sötétet, erre azért nem volt
felkészülve. Remegő kézzel kereste meg iszákjában a gyertyát, hét apró darabra törte,
majd az egyiket nagy nehézségek árán meggyújtotta. Nem volt egyszerű szikrát csiholni az átláthatatlan alvilági sötétségben, amely körülvette. Le kellett ülnie a földre, nyirkos hideg követ érzett maga alatt, ügyetlenkedett a kovával, nem lelte a gyertyát, aztán,
mikor mégis megtalálta, elgurult, kiesett kezéből a kő, már-már azt hitte, fel kell adnia,
amikor végre egy hirtelen ötlettel két térde közé szorította a csonkot, s a szikra pont telibe találta a kanócot.
„Már nem remeg a kezem” – állapította meg elégedetten, s arra gondolt, hogy lám
csak a fizikai erőfeszítés, bármilyen csekély mértékű is legyen, elűzi a lélek félelmeit.
Kíváncsian pillantott körbe maga körül, s mindenütt sziklafalakat látott, kivéve pont
az orra előtt a mély kürtőbe vezető lépcsőt, melyből ha előretartotta a gyertyát és levilágított, gyenge, ám kifejezetten büdös füst szállt elő.
Megborzongott az alvilági füst láttán, hátrapillantott maga mögé, valami azt súgta,
vissza kellene fordulnia, de a vasajtó zárva volt, s különben is, nem azért tett meg sok
ezer mérföldet, hogy pont a cél előtt megfutamodjon. Sóhajtott hát egy nagyot, felcihelődött és nekivágott az útnak. „Ha Krisztus velem, ki ellenem?” – mondogatta magában és persze azt is, amit a szerzetesek a lelkére kötöttek: „Uram, Jézus Krisztus, az élő
Isten fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!” Szinte várta, hogy megjelenjenek a
kisértők. Tett néhány lépést lefelé, de nem történt semmi. Pedig a szerzetesek igazán
alaposan felkészítették. Meséltek neki oroszlánfejű, tehénlábú szörnyekről, meg másokról, melyek vadkanra, medvére hasonlítanak, és félelmes vicsorgással arra akarják
majd rávenni, hogy tagadja meg Jézus Krisztust.
„Jaj, majdnem elfelejtettem” – jutott az eszébe hirtelen és visszafordult a bejárat
felé, hogy összeszorított két ujjával ráhintse a szent kereszt jelét. Mikor megtette, elégedetten fordult meg, hogy folytassa az útját lefelé. Most már tényleg illene látni valamit, gondolta, de egy fia szörny se sok, annyit sem látott. Sőt, hangokat sem hallott,
csupán a barlang tetején lecsapodó víz csöpögését.
„Lehet, hogy nincs itt semmi?” – kérdezte mintegy saját magától. „Ezért tettem meg
a sok ezer mérföldes utat, hogy egy üres barlangban ténferegjek?”
Ám mikor éppen ezt gondolta, titokzatos erő rántotta meg a lábát, s húzta-vonszolta
lefelé a végtelen garádicson. Először borzasztóan megijedt, de kisvártatva érezte, hogy
a nagy sebesség ellenére semmilye nem fáj, teste nem csapódik neki a kemény sziklalépcsőknek, csupán lebeg felettük, akárha vízzel teli csúszdában száguldana. A gyertya
már régen kiesett a kezéből, odalent fényt látott, hullámzó vizet. Kies tó partján találta
*
Egy hitkereső története. Regényrészlet Tar Lőrinc középkori pokoljárásáról az írországi Szent Patrick
barlangban.
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magát, körülötte almafák, virágzó vadrózsabokrok. Furcsa, peckes madarak sétálgattak
a tó partján, leginkább gémre vagy kócsagra emlékeztették. Csodálkozva nézett körül,
ördögnek, kísértőnek nyoma sincs... Hirtelen gyönyörű kastély tárult a szeme elé, s a
kastélyból előkelő hölgyek, dámák igyekeztek feléje.
„Ez az” – gondolta. „Az első próba. Hiszen egy férfi sincs közöttük!” Jó messze lehettek, s ő igyekezett lélekben felkészülni a találkozásra. Egészen nyugodt volt már,
biztos volt magában, mikor fura hang szólította meg a háta mögül:
„Sok ezer mérföld mi? Miért emlegeted állandóan azt a sok ezer mérföldet?” – és a
hang röfögésszerű röhögést hallatott. Úgy perdült meg, mint a motolla, de csak egy
hosszú csőrű madarat látott, egyet azok közül, amik a tó parton sétálgattak. A madár
apró szemeivel figyelmesen vizsgálgatta őt, s óvatosan közelebb lépdelt.
Ijedten hátrált, s közben újból hallotta a hangot: „Mi az a sok ezer mérföld az örökkévalósághoz képest?!” A madár pattogtatta a csőrét. „Jézus Krisztus...” – kezdte
mormolni, de hang közbe vágott:
„Lőrinc, Lőrinc! Ne kísértsd az Urat!”
„Honnan tudják a nevem?” – ijedezett. Közben mind rémültebben állapította meg,
hogy az előkelő hölgyek már-már egészen közel járnak hozzá, a nyamvadt madár csőréből pedig mintha fogak kezdenének kinőni.
„Cornu a madár neve és mindenkin átlát, aki bűnös szándékkal közeleg!” – mondta
a hang. Lőrinc ekkor belehátrált egy vadrózsabokorba, s noha egy pillanatattal ezelőtt
egészen kábának érezte magát, s csak az az egy zavaros gondolat járt az agyában, miszerint milyen kár, hogy elvesztette a gyertyáját, mert valamit meg kellene itt világítani, de sürgősen, amúgy meg bele lehetne kapaszkodni egy ismerős tárgyba, a tüskék
azonban úgy összeszurkáltak, hogy rögvest felélénkült és eszébe jutott az ima, amely
megmentheti szorult helyzetéből.
„Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!” Éppen
ideje volt! A „dámák” majdnem elérték őt, hosszú kezeikkel már-már utána nyúltak,
arasznyi körmük vértől csillogott, és vezetőjüknek, aki egyébként a legszebbnek tűnt
közülök – hullámos barna haja félig fedetlen keblét verdeste, gyönyörű mély tűzű szemei szinte égették Lőrinc bőrét – vastag tehénlába nőtt a redőzött selyem szoknya alatt!
Ám Lőrinc körül ebben a pillanatban minden elsötétült, rémes visítást hallott még,
majd egyszerre csak ott találta magát feküdni a barlang bejárata mögött közvetlenül,
ott, ahol belépett az ajtón. Kezében ott a gyertyacsonk, a lángja nemrég húnyhatott ki,
mert érzi még orrában a füst kesernyés illatát.
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BODNÁR ISTVÁN
Ősláp Bereg szívében
Csaroda
Hosszas készülődés előzte meg a csarodai kirándulást, amelynek célja most kivételesen nem a már sokszor megcsodált, XIII. században épült templom, vagy a XVIII.
századi harangtorony újabb megtekintése volt, hanem a település határában lévő őslápot, a Báb tavát akartam felkeresni. Tőzegmohalápja ugyanis héthatárra szóló látványosság, és a környező erdőkben további ritkaságok találhatók. Sosem látott tőzegáfonya és tőzegeper is terem errefelé, és ha szerencsénk van, elevenszülő gyíkkal is találkozhatunk.
Ám a csapadékos, árvizes tavasz és ősz idején a nem mindennapi randevúra
mindezideig nem kerülhetett sor, mivel a tó megközelítése a felgyülemlett víz miatt
nem volt lehetséges. Nem akadt olyan hónap, hogy ne kerestem volna Kulcsár László
tanár urat, a láphoz vezető út ismerőjét, és a természetvédelmi terület titkainak tudóját
az esetleges kirándulás érdekében. A válasz azonban mindig elutasító volt: most is lehetetlen a láp megközelítése. Aztán végre november elején megérkezett a boldogító
igen, indulhatok. A tanár úr hangoztatta ugyan, hogy tavasszal és nyár elején a legszebb ez a vidék, de az ősznek is megvan a maga gyönyörűsége.
Így hát egy napsütötte novemberi reggelen – ki tudja már hányadszor –, útnak indultam a beregi Tiszahát egyik büszkesége, Csaroda felé, melynek természeti és építészeti értékei Európa-szerte ismertek. Aki idetart, annak tudni illik azt is, hogy jó ötszáz
évvel ezelőtt jelentős hely volt Csaroda: Bereg vármegye egy évszázadon át itt tartotta
gyűléseit. Az okosan megszerkesztett Csaroda című kiadványból az is megtudható,
hogy a község a Szatmár–Beregi Tájvédelmi körzet szívében fekszik, s a határa a beregi táj legjellegzetesebb, legértékesebb részét képezi. A tengerszint felett 110 méter magasságú szelíd síkságra hajdan ősfolyók szállították a hordalékot. Elhagyott medrük
aztán lefűződött, és mesébe illő mocsárvilágot hozott létre.
A leghíresebb természeti érték a Báb-tava tőzegmohája, amelyet külföldön is számon
tartanak. Itt található Európa legdélibb dagadólápja. Egy hajdani folyómederben alakult
ki, úgy 9000 évvel ezelőtt, s az sem lenne véletlen, ha netán egy mamuttetemet találnánk
itt. Valóságos csoda, hogy megmaradt ez a láp olyan növényfajokkal, amelyek hazánkban
csak a jégkorszakban éltek. Pedig megtörtént vele, hogy lecsapolták, felgyújtották. Ám
mostanában fokozottan óvott természetvédelmi terület. Kalauzomtól azt is megtudom,
hogy a víz utánpótlását nemrég megoldották. Az ősláp a környéken talán az egyetlen
olyan terület volt, amelyik a 2001-es esztendő nagy árvízének nem kárvallottja volt, hanem haszonélvezője.
Nagy szerencse, hogy ezt a helyet nem könnyű megtalálni a Kisasszony-erdő nyugati szélén.
A mi utunk sem ígérkezik könnyűnek. Az autót Kulcsárék háza táján hagyjuk,
csizmát húzunk, kerékpárra pattanunk, s irány Barabás, azaz a Kisasszony-erdő. Úgy
három kilométernyit kerékpározunk a jó úton, ahonnan jobb felé letérünk. Az út döcögős, de kellemes. Mintha szeptember eleje lenne. A nap, bár opálos, mégis melegít, s a
rezgőnyárfákat, égerfákat és tölgyeket még itt-ott levél is díszíti sárgán, barnán, színes
gyönyörűségben. Majd az egyik fagyos hajnalon ezek is a földre kerülnek a természet
örök körforgásában. Ritka látványosságnak tűnik viszont a fehér díszítésekkel felöl45
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töztetett füles fűz, amely afféle lápi karácsonyfaként tündöklik. Hosszas pedálozás után
a kerékpárokat fának támasztjuk, és gyalog megyünk tovább, át egy frissen felszántott
réten. A földön pocoklyukak sokasága, lakóik vajon most hol vannak? Az erdő szélén
viszont egy fürge gyík fogad, meglehet, hogy elevenszülő.
A városi ember óvatosságával útikalauzomat kérdezem, vajon odaveszett-e már
valaki a lápban. Válasz helyett mosoly a felelet. A mendemondák szerint egyszer állítólag eltűnt itt egy katona, bár az is igaz, hogy alig öt kilométerre van a határ… Lápba
fulladt őzről viszont már hallottak errefelé, s az sem véletlen, hogy a helybeli öregek
messze kerülik a tájat. Kulcsár László tanár úr viszont elmondja, hogy évente legalább
egyszer elhozza ide a kisdiákokat, ne kerüljön el Csarodáról senki úgy, hogy nem ismeri meg a településnek ezt a messze földön híres nevezetességét.
Az erdő már avarpárnával borított. A levelek illata gyermekkori emlékeket idéz:
milyen jó volt a vastag avartakaróban meghemperedni. A kis erdőcske szélén azonban
már víz csillog, jó lesz vigyázni, már csak azért is, nehogy a csizma a vízben maradjon.
Nem győzöm útikalauzom előrelátását dicsérni, hogy kölcsönadott egy csizmát, mert
nélküle a lápot bizony csak messziről csodálhattam volna meg. A vízen a tőzegmohák
aranyló zöldje virít. Néhol vöröslő tőzegmohafoltok. Mindez igen ruganyos. Legnagyobb meglepetésemre útikalauzom ugrálni kezd a mohaszőnyegen, amely mint a gumi, ruganyosnak mutatkozik. Bíztat engem is, ugráljak rajta egy kicsit. Én azonban kevésbé vagyok magabiztos, félek, nehogy véletlenül eltűnjek a közel két méter vastag
láptengerben.
Mindenfelé hüvelyes gyapjúsás integet, ami ilyenkor ősszel is szép. A harmatfüvet
és a fehér virágú vidrafüvet is megcsodáljuk, aztán megint a füles fűz és a molyhos
nyír. A bokáig érő vízből felkecmergünk egy szépen tákolt fahídra, majd a másik oldalon újra vízbe lépünk, és a fő látnivalót, a tőzegáfonyát keresgéljük, amely nemrég
ért be. Alig húsz, harminc méter, máris célhoz érünk, a földön lapulva jó néhány bokrocska tőzegáfonya. A bogyók piroslóak, megbújnak a levelek között. Szívesen meg is
kóstolnám, ám minden maradjon a maga természetes közegében! Semmi természetrontás.
Egyébként is vigyázni kell! Nagyon nem érdemes révedezni, mert könnyen elhagyhatja a csizmáját a vándor. Néhány nyírfa csonkjába botlunk. Megtudom, hogy szükség
volt itt faritkításra, gyérítésre. A beregi lápokra jellemző, hogy oxigénben szegény, savanyú, stagnáló lápok ezek. Amennyiben a vízellátás jó, a tőzegmoha meggátolja az igényesebb, nem lápi növények elszaporodását. Ez pedig esetleg kiszáradást okozhat. Szerencsére erről az utóbbi időben szó sincs, a 2001. esztendő hatalmas árvize itt kivételesen jótékonynak bizonyult.
Visszafelé igyekszünk. Sajnos állatokat ma nem láthatunk, pedig ebben a nádasban
is él törpe egér, aztán gyakori itt a már említett elevenszülő gyík. Nem ritka az őz, a
vaddisznó és a róka sem. Bizonyára jó vadászterület a táj, mert visszafelé kerékpározva
két leshelyet is látunk.
A fárasztó, de sok élményt nyújtó nap után éjszaka Finnországról álmodom, ahol
néhány évvel ezelőtt jártam, az északi sarkkör közelében. Mocsári szedret és áfonyát
szedtünk kedves barátunkkal, házigazdánkkal. Vagy ez talán nem is ott történt, velem
történt-e egyáltalán, tűnődöm el félálomban, valahol az álmok és a mesék birodalmában.
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ORBÁN JÁNOS DÉNES
X.Y.B., az újraíró
1
X.Y.B. különös életműve négy lapszámon keresztül tartó irodalomfilozófiai vitát váltott ki
abban a német nyelvű – mellesleg rövid életű – párizsi irodalmi folyóiratban, mely a korszakalkotó Kafka-regény, a Der Prozess címét vállalta föl. Abban a szabadkőművességgel rokonszenvező lapban, mely – egyedülállóként a nyugati világban – lesújtó kritikát közölt Paszternak
Zsivágójáról, patetikusnak és irreálisnak nevezve azt, és melynek főszerkesztője, a nemesi
származásával kérkedő Heinrich von Linde hanyagul a papírkosárba dobta Aragonnak egy
Brechtet méltató német nyelvű esszéjét, azon – szerinte szellemes – indoklással, hogy a baloldalnak még a jobboldalát sem hajlandó művészetként lenyelni. (Ő hibáztatható tehát ezen kétségkívül érdekes kézirat megsemmisülése miatt.)
A vita az ötletek tulajdonjogáról szólt, ugyanis X.Y.B. magánkiadásban és alig százvalahány
példányban megjelent művei kijavításai, átírásai vagy kiegészítései voltak különböző világirodalmi alkotásoknak. X.Y.B. elve tudniilik az volt, hogy az irodalom nem csupán alakul, hanem
igenis fejlődik. Annak hátrányát, hogy számos ötletet elírtak előled, kiegyenlíti az, hogy ismered
az überelni kívánt művet meg a teljes vonulatot, melybe a mű beleilleszkedik. Szükséges persze
hozzá a megfelelő tehetség. X.Y.B. szerint Washington Irving, Nathaniel Hawthorne és Poe
egyformán tehetségesek voltak. Viszont Hawthorne jobb mint Washington Irving, mert ismerte
Irving műveit, és fölül kellett múlnia azokat, Poe pedig mindkettőjüknél jobb, ugyanezen okból.
Egy ugyanolyan tehetségű írónak előnye van elődeivel szemben, mert ismeri őket, és mindazt,
amit az azóta eltelt korok még hozzátettek az eszméhez.
X.Y.B. nem zavartatta magát mérhetetlen szubjektivizmusa miatt. „Az objektivitás fogalma
hülyeség. Objektivitás nem létezik. Isten a saját képére teremtett minket – hát ki állítja, hogy
Isten objektív volt? Csakis a szubjektivitás létezik, minden szinten. (…) Szerintem igenis össze
lehet hasonlítani két művet minőségi szempontból. Amelyiket szívesebben olvasom, az a jobb.
Szerintem Madách jobb mint Milton, Byron vagy Goethe. Szerencséje volt: utánuk született, és
ugyanolyan tehetséges volt. Dante nem volt annyira szerencsés. Ha ismerte volna Swedenborgot, bizonyára bölcsebb és filozofikusabb lett volna az Isteni színjáték-ban. Swedenborg filozófiájához képest a Danteé banális. Én viszont ismerem mind Dantét, mind pedig
Swedenborgot. Újraírni a Divina Commedia-t, vagy egy jobb Divina Commedia-t írni, azon
gondolatok ismeretében, melyeket a filozófusok és az ezoterikusok azóta gyártottak, csupán tehetség kérdése volt.” – írta X.Y.B. egy jegyzetben, melyet még halála előtt közölt a Der
Prozess-ben.
Íme a könyv formájában megjelent művek jegyzéke, melyek egytől egyig X.Y.B. magánkiadásában jelentek meg, Párizsban, a megjelenés évének feltüntetése nélkül:
a) Az Odüsszeia stanzákban megírt, francia nyelvű változata. Előszavában X.Y.B. azt állítja,
hogy Byron Don Juan-jának formája jobban kedvez Odüsszeusz, ezen agyafúrt kalandor
époszának. A szerző nem felejti el megjegyezni, hogy mitológiailag nem Homéroszra, hanem
Robert Graves és Kerényi Károly kutatásaira alapoz.
b) Victor Hugo tizennyolc éves korában írt vadromantikus regényének, az Izlandi Han-nak
az újraírása, az érett Victor Hugo stílusában, francia nyelven.
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c) A Faust újraírása, Madách tragédiájából kölcsönzött ötletekkel. Nagyon érződik Nietzsche és G.B. Shaw hatása. A versforma komorabb: klasszikus drámai jambus. (Német nyelven.)
d) Shakespeare három drámájának travesztiája: A Szentivánéji álom mint tragédia, a Macbeth valamint a Hamlet mint vígjáték. (Francia nyelven)
e) Tolsztoj Anna Kareniná-jának naturalista változata, Zola Nana-jának erős hatása alatt,
francia nyelven.
f) Poe tizenkét elbeszélésének újraírása a kortárs latin-amerikai írók stílusában, német nyelven.
g) A három testőr újraírása, a lélektani realizmus eszközeinek fölhasználásával, francia
nyelven.
e) Jules Verne Kétévi vakáció és William Golding A legyek ura című regényeinek ötvözése,
német nyelven.
f) Dante színjátékának újraírása, leginkább Swedenborg elvont menny-pokol filozófiájának
fölhasználásával, és – a függelékben – kiegészítve még egy résszel: A Föld. (Francia nyelven.)
A Der Prozess hasábjain, annak ellenére, hogy Heinrich von Linde főszerkesztő közeli barátja volt – már amennyire X.Y.B., ez a magányos, nőgyűlölő magyar emigráns filosz közel engedett valakit is magához – mindössze háromszor közölt:
a) Egy elfogult széljegyzetet, melyben rosszalja, hogy az irodalmi Nobel-díj azon évi kitüntetettje Pablo Neruda. Nerudát kommunista féregnek nevezi, és fölemlegeti a Nobel-bizottság
sorozatos tévedéseit. (Többek között a bizottság szemére hányja, hogy annak idején Jókai Mórt,
„minden idők legnagyobb magyar íróját”, is „elfelejtették” kitüntetni.) (1971 decemberében.)
b) Egy Kafka Átváltozás-ára utaló elbeszélést, voltaképpen a mű visszafordítását. Gregor
Samsa csak a mű végén, a csattanóban változik óriási bogárrá, azért, mert a világ és családja
úgy kezeli, ahogyan az Átváltozás-ban a bogárrá változott Gregort. (1972 februárjában.)
c) Egy jegyzetet, melyben bejelenti, hogy újraírta Dante Isteni színjáték-át, és megmagyarázza ennek okát: „Dante műve csodálatos. Ám az irodalom fejlődik, a gondolatok és az írói
eszközök gyarapodnak. Időnként újra kell írni a nagy műveket, az újabb gondolatok és újabb
költői eszközök alkalmazásával.” X.Y.B. szerfölött büszke, sőt önhitt, Isteni színjáték-át élete
főművének tartja: „Dante művének újraírására én vállalkoztam. Olvassák csak el, és meggyőződnek, hogy az új változat aktuálisabb, jobb. Sajnos nem tudok olaszul, de remélem, hogy egy
kitűnő olasz költő vállalni fogja az átültetést.” Ezután megjósolja közeledő halálát (Heinrich
von Linde állítása szerint a Caporal soha nem hiányzott a szájából, a tüdőrák sem tudta rávenni
arra, hogy abbahagyja a túlzásba vitt dohányzást), és csábító ajánlatot tesz: „Tudom, hogy pár
hetem van hátra, de mindegy, föltettem a koronát életművemre. Utódom nincs, magyarországi
rokonaim rég eltűntek a világháború és a kommunizmus poklában. Vagyonomból mintegy
nyolcszázezer frank maradt. Nem olyan sok ez, de méltó honorárium annak az olasz költőnek,
aki vállalja az új Divina Commedia lefordítását”. (1973 júliusában.)
Az öreg és szinte vak Heinrich von Linde-vel, X.Y.B. hagyatékának könnyelmű gondozójával Párizsban volt szerencsém találkozni, X.Y.B. halála után hat évvel. Újdonsült barátom,
Mark, egy Németországból érkezett diák mutatott be neki. A Párizsban tanuló német bölcsészdiákok körüldongták ezt a szellemes, rendkívül művelt öreg csudabogarat, aki pompás történetekkel szórakoztatta az ifjakat, és mindannyiuknak gálánsan fizetett. Midőn megtudta, hogy
magyar vagyok, árnyalatnyi szomorúság suhant át az arcán, de a következő pillanatban ismét
mosolygott, és elkezdett mesélni elhunyt barátjáról, a magyar emigráns X.Y.B.-ről.
A német diákok kitűnően szórakoztak a történeten. Heinrich von Linde nem tartotta őrültnek
X.Y.B.-t, csupán belátta a különös próbálkozások esélytelenségét. Nagyszerű író volt – mondta.
Igaz, hogy legelső próbálkozása – az Odüsszeia – egy marhaság volt, ám az újraírt Faust, a Kétévi vakáció és az Izlandi Han zseniálisak. Az Isteni színjáték is az, bár túlságosan elvont.
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X.Y.B. halála után von Linde hirdetést adott föl néhány olasz irodalmi lapban, melyben
ecsetelte X.Y.B. ajánlatát. Kettőben igen goromba válasz jelent meg; az olaszok afölött háborogtak, hogy kétes identitású külföldi őrültek merényletet akarnak elkövetni az olasz irodalom
kultikus alkotása ellen. Majd jelentkezett három fickó, de rögtön látszott, hogy csak pénzre éhes
fűzfapoéták. A világ sosem legitimizálna ilyen irodalmi műveket – mondta von Linde. Esetleg
abban az esetben, ha valamelyik világhírű író tenne ilyet, mondjuk egy Borges. Egy névtelen író
próbálkozását fölfuttatni lehetetlen. Von Linde kiosztott néhány X.Y.B. könyvet a német diákoknak, és elindította a vitát a Der Prozess-ben. A vita azonban nem jutott túl a kétszázötven
példányban megjelenő lap szűk közönségén, és négy lapszám után csúfosan végződött. Nemsokára az öreg belefáradt a lapszerkesztésbe, és a lap megszűnt. A Der Prozess-t is, X.Y.B.-t is elfeledték.
X.Y.B. vagyona pedig a Párizsban tanuló német bölcsészhallgatók támogatására fordíttatott,
most is a kamatjaiból iszunk – kacagott Heinrich von Linde, és kórusban vele a német diákok.
Én is mulattam, de megragadott ennek a fura alaknak a sorsa. Engedélyt kértem az öregtől,
hogy másnap meglátogassam, és megszemléljem X.Y.B. hagyatékát. Még csak két napom volt
hátra a rövid Párizsi tanulmányútból – így is örülhettem, hogy bár két hétig kiszabadulhattam
„szocialista hazámból”. Kész csoda volt ez a Kádár-korszak idején, még egy párttitkár apukával
„rendelkező” eminens egyetemistának is. Szívesen foglalkoztam volna pedig tüzetesebben
X.Y.B. munkáival – a kuriózumok mindig is érdekeltek.
Így sajnos annyira futotta az időből, hogy belelapozzak néhány könyvbe – szép, bőrkötéses
könyvek voltak, bár sok volt bennük a sajtóhiba. Készítettem egy jegyzéket a művekről, beleolvastam a Der Prozess-ben megjelent vitába, kiírtam onnan is néhány dolgot. Heinrich von
Linde eléggé szűkszavú volt, mintha feszélyezte volna a jelenlétem, és rengeteget dohányzott.
– Nincs túl sok mesélnivalóm X.Y.B.-ről – mondta. – Tegnap kissé részeg voltam, ezért
anekdotáztam, amúgy nem szívesen beszélek róla, mert rajtam kívül soha senki nem vette komolyan, és mélyen megrendít ennek a szerencsétlennek a sorsa.
X.Y.B. két évet járt francia-német szakon, Budapesten, majd kitört a háború, és behívták
katonának. Erre ő magához vette gazdag családja ékszereinek egy részét, és kiszökött Svájcba.
Ott vészelte át a háborút. Azt követően, midőn megtudta, hogy családja elpusztult a háborúban,
Párizsban telepedett le. Az ékszerek eladásából származó tőke kamatjai biztosították megélhetését. Visszahúzódott volt, magányos és nőgyűlölő. Sokáig könyvtárosként dolgozott, és a
könyvtáron kívül csak a Páholy üléseire járt el időnként; amúgy egész nap olvasott és írt. A
könyvek megjelenése után minden jegyzetet és kéziratot megsemmisített. Nem barátkozott senkivel, csak von Linde-vel, vele is csak azért, mert ő szerzett zugnyomdákat a könyvek kiadásához, és ő osztogatta szét a könyveket. Tüdőrákban halt meg, miután befejezte az Isteni színjáték-ot.
Kérdésemre, hogy alkotott-e magyarul, Heinrich von Linde azt válaszolta, hogy sokat. Sajnos von Linde, aki a magyar irodalomból csak Jókait meg Madáchot ismerte, és akinek X.Y.B.
nem is mesélt gyakran magyar nyelvű munkáiról, nem emlékezett sok mindenre. Annyit tudott,
hogy X.Y.B. lefordította saját Faust-ját magyarra, és átköltötte Byron Manfred-ját. És átírta Jókai több művét, mert imádta Jókait. De ötvenhatban, midőn leverték a forradalmat, elégette az
összes magyar kéziratát. Gyűlölte, iszonyatosan gyűlölte a kommunizmust. Akkor meg is fogadta, hogy amíg a vörös korszaknak vége nem lesz, egy szót nem ír le és nem mond ki magyarul. Eltelt tíz év, és megenyhült, újra írogatott magyarul. De a Prágai Tavasz elfojtása után végleg elveszítette minden reményét, megsemmisítette a magyar kéziratokat, és úgy döntött, magyarságát örökre elfelejti. Halála előtt az egyéb nyelven írt kéziratait is megsemmisítette, csak a
könyvek maradtak. Kár pedig, mert a hatvanas évek második felében feltehetőleg a latinamerikai irodalom alapján írhatta át a bálványozott Jókait, hiszen akkortájt vált rajongójává a
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felfutóban lévő latin-amerikai fikcióforradalomnak. Heinrich von Linde emlékezni vélt arra,
hogy X.Y.B. időnként fölsóhajtott, mondván, hogy az ötletekben olyannyira gazdag, de a kivitelezésben időnként felületes Jókai micsoda műveket írhatott volna, ha ismeri a forradalmasított
fikció eszközeit.
Amíg beszélgettünk, én a könyveket lapozgattam. Sajnos a teljes műre, a fikcióra nem lehetett következtetni abból a pár sorból, melyet így, sietve, és közben az öreget hallgatva átfutottam. A nyelvezet, a verselés, a stílus kitűnő volt. Ebből következtettem arra, hogy maga az
ötlet, a szerkesztés is az lehetett.
Nem mertem könyvet kérni a morcosnak tűnő öregúrtól. Ám egy adott pillanatban, a Poekötetet lapozgatván, néhány nagyon apró gyöngybetűkkel írt lapocskát fedeztem föl A kút és az
inga című novella után. Magyarul írott szöveget. Kihasználván, hogy az öreg nagyon gyengén
lát, gyorsan a zsebembe gyűrtem a kéziratot.
Nemsokára elbúcsúztam. Betértem a legközelebbi kávézóba, és mohón falni kezdtem az ellopott szöveget. Egy cím nélküli novella volt, félreérthetetlenül borgesi stílusban, borgesi eszközökkel.
Gyanítottam, hogy egy Jókai-novella átírása lehet. Ezért hazaérkezésem után elővettem az
akadémiai kiadást, és némi keresés után rábukkantam a novella eredetijére. Jókai novellájának
címe: A caldaria.
2
Hadd fordítsam meg olvasóm számára az én olvasásom folyamatát, hadd idézzem – X.Y.B.
művének közzététele előtt – teljes egészében ezt a méltatlanul elfeledett, nagyszerű Jókaiművet:
Szép Fülöp spanyol király felesége, Johanna, szenvedélyes festész volt.
Szegény királynéról azt mondták, hogy elmebeteg, azért rendelték neki szórakozásul a művészetet, amit ő azután később nagy tökélyre is vitt. Képes volt akármely arcot emlékezet után oly
híven lerajzolni, hogy mindenki ráismerhetett róla.
Fülöp királynak tetszett egy ízben megtekinteni Johanna művészalbumát, melyben mind felséges nejének saját kezével rajzolt művek voltak.
(Még ekkor Johannát nevezték felségesnek, férje, mint idegen uralkodó család ivadéka, csak
a fenséges címmel volt felruházva, s a hivatalos okiratokon elől volt írva Johanna királyné, utána Fülöp király.)
Fülöp király tehát Johanna albumában több lapon talált egy férfi arcra, mely különféle
változatban ismételve előfordult, majd mint diadalmas hős, majd mint imádkozó zarándok, majd
mint kedvese előtt térdelő szerelmes. Ez arcnak nagyon el kellett foglalni a fiatal hölgy képzeletét, hogy annyiszor, annyi alakban visszaidézte azt maga elé, s a gyöngéd ecsetelés, a művészi
gond, az ihlet, mellyel az visszaadva volt, még ott is, hol az egész mellékzet félbe volt hagyva,
tanusítá, hogy itt a szív is segítette a kezet.
Ez a kép nem Fülöp király arcmása volt.
Tán valami titkos ifjúkori ábránd: valami szerelmes trubadúr, tornajátéki hős, kit a fiatal királyleány valaha dobogó szívvel látott úrinője színeivel sisakján harcolni és győzni, s kinek
azután reszkető kézzel akasztá nyakába a hímzett szalagot, s kit azóta sohasem bírt elfelejteni?
– vagy talán ennyi sem; talán csak egy képzelt ideál, aminőt ifjú hölgyek szoktak ábrándjaikban
a felhők közé festeni; egy férfi, akit sohasem látott senki, aki nem létezett soha. Ez is meglehet.
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Szép Fülöp nem volt született spanyol, hanem voltak nemes hajlamai, amik érdemessé tették
rá, hogy az legyen.
Egy kérdés az inkvizíció nagymesteréhez, Dezához, hogy kicsoda Spanyolországban az a lovag, aki e sokszor lerajzolt képhez hasonlít? egy utasítás a szent Hermandad százezerszemű kémeihez, s két hét után megjött a kérdésre a felelet; – ama lovag, e hosszúkás barna arccal, e
sajátszerű mosolygó ajkkal, e nagy fekete szemekkel két sötét szemöld alatt, nem más, mint don
Jayme d’Avila: – egy marrano!
Marranosnak hítták a dicső inkvizíció idejében azon mór lovagokat, kik a keresztény hitre
áttértek, s kiket azzal vádoltak, hogy titokban az izlám szertartásait űzik; ki is pusztíták őket
csendesen, pedig ez volt az andaluzi nemesség színe virága.
Különben marrano annyit tesz spanyol nyelven, mint »disznó«.
Az is meglehet pedig, hogy éppen nem don Jayme d’Avila volt az, aki a királynő albuma képeihez legjobban hasonlított, hanem annyi bizonyos, hogy ő volt a leggazdagabb az akkori nemesek között, s azt már tudjuk, hogy az elitéltek vagyonában a jámbor inkvizíció bírái testvérileg osztozni szoktak.
Élt akkor egy híres festő Kasztíliában; nem éppen arról híres, mintha új festészeti iskolát
alapított volna, vagy nagyszerű remekművekben hagyta volna hátra nevét; hanem, inkább arról,
hogy rendkívül gyorsan tudott rajzolni, a legfurcsább torzalakot egy pillanat alatt felfogta, s
nehány perc alatt már pergamenre tevé; különben Luis de Lucero volt a neve, hanem Rómában
elnevezték »Fa presto«-nak (siess vele!) s ez a név maradt rajta.
Fülöp király, amint tudomásul vette, hogy a rejtélyes arc élő mintája megkerült, felhivatta
magához Lucerót.
– Maestro – szólt hozzá –, neked egy élő arcról kell többrendbeli másolatokat levenned, két
óra hosszat fog e studiumfő előtted állani; mit gondolsz, hányszor bírod azt ez idő alatt lerajzolni?
– Ahányszor felséged parancsolja.
– Ne hízelegj nekem. Először is én nem vagyok felséges, másodszor a művésznek nem parancsol senki; de mit gondolsz, le tudnál egy arcot rajzolni két óra alatt tízszer egymás után?
Minden másolatért kapsz ezer reált.
– Ha felséged minden másolatért parancsol számomra kétezer reált, lerajzolok akárkit két
óra alatt tizenötször.
– Jó, a díjat megkapod. De nem fog-e megzavarni, ha a másolandó arc vonalmai néha elváltoznak, más kifejezést öltenek? ha a szokott mindennapi arculat helyett valami új, szokatlan
tekintettel kell megküzdened?
– Ó, felség! a szokatlan arc a művész tanulmánya, gyönyörűsége. Ha ily élvezet vár reám,
rajzolom darabját ezerötszáz reálért.
– Hagyd el: az Escorialban nem alkusznak visszafelé a szolgákkal; most elmehetsz az
algvazilok termébe, azok majd egy óra múlva elvezetnek a kívánt helyre, addig elhozzák rajzoló
eszközeidet.
Egy óra múlva kezébe adták Lucerónak rajzónját és pergamenjeit, azzal egy fedett gyaloghintóba ültették, sokáig vitték visszhangos tornácon végig, lépcsőkön majd fel, majd le, utoljára
egy siketes teremben álltak meg vele, ahol a léptek hangja alig hallatszott, tán alacsony vala a
padmaly, vagy nagyon sokan lehettek a teremben.
Itt kinyitották a gyaloghintó ajtaját, s mondták, hogy szálljon ki.
Az első tekintet megmagyarázta a művésznek, hogy hova jutott?
A tágas, alacsony boltívekben összehajló terem körül fekete posztóval volt bevonva, az oszlopokba rótt karikákon csüggtek a láncok és kötelek, miken mind olyan sajátságos rozsdaszínt
lehetett látni, amilyen a megszáradt vérfolt színe, a szögletekben vasfogók, különös alakú ka51
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nalak, és háromoldalú csavarok voltak egymásra hányva; a háttérben négysoros emelvényen
fekete palástba burkolt alakok ültek; a hegyes csuklyát fejeikre húzva, arcaik sűrű fátyollal fedve; az egész termet egyetlen lámpa világította be, mely a boltozat közepéről függött alá; a mécseibe töltött mákolaj olyan sápadt sárga világot vetett minden tárgyra.
Ez az inkvizíció terme.
A nagyinkvizitor egyedül volt leplezetlen arccal; ő egy magas emelvényen ült a bírák közepett, hosszú, fekete bársony talárban.
A terem oldalfala előtt volt egy asztal, mely mellett már akkor két ember ült; az egyik lefátyolozva, míg a másiknak bársony álarc fedte képét; amaz volt az inkvizíció jegyzője, ki nádját
éppen próbálgatta körme lapján, ha elég jól van-e hasadva? a másik inte Luceronak, hogy üljön
le az asztalhoz.
Egy hangot sem ejte senki.
Ekkor az álarcos férfi jelt adott az inkvizitornak, mire két familiárisa a Hermandadnak a terem közepére lépett, s onnan egy fekete leplet fölemelve, – az alatt volt a művész által lerajzolandó fő.
Nem egy levágott fő; – nem: egy élő fej, eleven, haragos tekintettel, bátor homlokkal, megvetését kifejező ajkkal és villogó, nagy fekete szemekkel; a legszebb fő, minőről valaha asszony
álmodott és férfi rettegett.
A derék Torquemada, kiről dicsérettel legyen mondva, hogy tizennégy év alatt százezer embert hozott kínpadra, a több jeles eszközök közt, mikkel emberi titkokat lehet fölfedezni, feltalálta a caldariát is.
Ez olyan mesterség, hogy egy nagy, tízakós rézhengert megtöltenek olajjal, abba egy embert, aki nagyon titoktartó, beleállítanak, hogy éppen csak a feje van kinn belőle, akkor e főt
magát egy éppen neki való nyíláson feltolják a vizsgálók termébe, maga a henger alant marad
az officínában, ahol lassankint tüzet gyújtanak alája, s azt aszerint, ahogy a vallott készebb,
vagy makacsabb, szítják alatta, míg az olaj lassankint átmelegszik, mindig jobban, mindig jobban, s az áldozat vagy vall, vagy meghal.
Ez a caldaria justiciaria.
A stúdiumfő tehát ott állt a terem közepén: jó világításban volt, a lámpával éppen szemben;
Lucero nem kívánhatta volna jobban.
A fő büszkén hordozta végig szemeit a fátyolos bírákon, s összevont szemöldei dacot fejeztek
ki ellenük.
Ez a kép jó volt elsőnek Lucero számára.
Ekkor megszólalt a nagyinkvizítor a vallatotthoz:
– Don Jayme d’Avila, valld meg bíráid előtt, mikor beszéltél Johanna, – Fernandó leányával legelőször, és mikor legutolszor?
A fő megszólalt.
– Távolról láttam őt mindig; nem szóltam vele soha.
– Don Jayme d’Avila, neked tilos viszonyod volt Johannával; valld meg, micsoda tanujelei
vannak nálad bűnös szerelmének?
A hős arca haragtól gyulladt ki e szóra, szemei odavillámlottak a kérdező felé, olyan szép
volt.
– Kérdésed sérti azt, akit tisztelned jobbágyi kötelesség. Felségsértő volnék önlelkem előtt,
ha e kérdést arra méltatnám, hogy cáfolatot adjak rá. A királyné ártatlan és tiszta.
Lucero rajzolni akarta ez arcot is, a mellette ülő álarcos megfogta kezét és visszatartá.
– Hagyd ezt, lesz mindjárt szebb ennél.
Az inkvizítor jelt adott két poroszlónak, azok eltávoztak; nemsokára a stúdiumfő át kezde
változni, a tüzelést megkezdték alatta.
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– Most nézz oda, Fa presto!
Eleinte a szemek tüzesedni, a homlokerek dagadni kezdtek, az arcvonalak erőszakosan rángatóztak, az első rémület csüggedése eltorzítá a szép férfiarcot.
Ez jó volt második képnek.
– Fogsz-e kérdéseikre felelni don Jayme d’Avila? – hangzék újra az inkvizitor tompa, száraz
hangja.
E szóra a fő odafordult hozzá, s mintha újra visszatérne hősi elszántsága, erős daccal monda:
– Átkozott a nyelv, mely kérdésedre egy igét is felelni fog.
Azzal összeszorítá ajkait, s kimeredő szemekkel nézett maga elé, visszafojtva a fájdalom
minden szisszenését.
Ez jó kép volt harmadik tanulmánynak.
A tüzet egyre szították alatta.
Arcán a veríték nehéz gyöngyei csorgottak alá, a testi fájdalom nehéz küzdelme a férfiúi
akarattal látszott azon; egyszerre fájdalmasan elordítá magát, szemeit kínosan lehunyva, s
torzarcát fölemelve, melynek minden vonásán egyszerre úr lett a pokoli fájdalom: nem volt képes gyötrelmeit eltitkolni többé. Ordított, mint egy elkárhozott.
– Most, most nézz oda, Fa presto!
Minden vonás elhagyja eredeti alakját, a lélek nem ura többé magának, a szemek vadul forognak üregeikben: az ajk tajtékzik és átkozza az Istent és az embereket! Ah, ha ez jól sikerül,
Fa presto! milyen szép lesz negyedik tanulmánynak!
A tüzet még egyre szítják odalenn.
– Akarsz-e választ adni kérdéseinkre, don Jayme d’Avila?
A fő már nem felel, nem üvölt, nem hánykolódik, hanem most elkezd mosolyogni. A halálos
gyötrelem nevetésre torzítja arcát, hangosan kacag; és e kacagás a legrettentőbb látvány rajta.
Lucero sietve rajzol, ez már az ötödik tanulmány.
Az álarcos férfi int az inkvizítornak, hogy lankasszák a tüzet. Fél tőle, hogy a vallatott hamarább meg talál halni, mint kellene.
Annak arcáról lassankint elmúlik a kínos hőség, helyette sápatag, bágyadt szín ömlik el
rajta; a kacajgörcsből lankadt ernyedésbe térnek át vonásai; egészen összetörtnek, megalázottnak látszanak. Luceronak kész a hatodik tanulmányfő.
Ekkor újra kérdi tőle az inkvizítor:
– Akarsz-e válaszolni, don Jayme?
A lovag e szóra lassan fölemeli arcát; szemeit felnyitja tágan, hogy fehérei látszanak meg
körül; sápadt, szintelen arca megnyúlik; nem emberi arc az többé, hanem egy kísérteté, ki fejét
felüti a sírból, s onnan szólamlik meg, zilált tekintetét az álarcos férfira meresztve. Oly szörnyű
ránézni!
– Nos, Fa presto, miért áll meg a rajzón kezedben? ez a legérdekesb tanulmány itt! Nézz rá!
A kísértetfő megszólamlik nehéz, hörgő hangon:
– Fülöp! – Hét nap múlva – válaszolni fogok – neked – az Isten előtt.
Azzal hirtelen elfordulnak szemei, ajka nyitva marad, a fő félrehajlik, s lankadtan fekszik le
a padozatra; minden vonása elmerül.
– Oltsátok el a tüzet! – kiálta az inkvizitor a szolgáknak.
– Nem érdekes tanulmányfő-e ez? – kérdé az álarcos a festőtől; – nyugodtan rajzolhatod,
mert elájult. Mindjárt fel fogják őt éleszteni, s aztán folytatjuk a tanulmányozást.
Csalatkozott azonban az álarcos, mert a lovag nem ájult el – hanem meghalt, s több tanulmányfőre nem adott tárgyat Luceronak.
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– Az átkozott! – kiálta fel Lucero –, a nyolcadik képnél meghal! s kilop a zsebemből legkevesebb tízezer reált.
– Ne félj; megkapod az egész díjat a nyolc képért, mert jól sikerültek azok – vigasztalá őt
meg az álarcos; – most menj haza, s dolgozd ki egyenkint jól, figyelemmel.
Négy nap alatt készen volt a nyolc tanulmányfő, borzalmas élethűséggel kidolgozva; Fülöp
feleségének ajándékozta mind a nyolcat…
Ötödnap az a hír terjedt el az országban, hogy Johanna királyné megtébolyodott…
Hatodnap összehívatta Szép Fülöp Kasztília országnagyjait; eléjük terjesztve a balesetet,
miszerint Johanna elmebetegsége egész erővel kitört…
Hetednap kinevezték Kasztília rendei szép Fülöpöt felségesnek, s az ő nevét írták elől, azután Johannáét…
És nyolcadnap Szép Fülöp – ott feküdt a ravatalon. – Azt mondják, hogy megmérgezték…
Isten legyen kegyelmes bírájuk azoknak, akik meghaltak…
3
Most pedig következzék X.Y.B. átirata:1
Nevem Luis de Lucero; kasztíliai festő vagyok. Ha nem is a legjobb, de mindenképpen a
leggyorsabb egész Hispániában és Itália földjén. Talán az egész világon is, de csak ezt a két félszigetet utaztam be. Rómában neveztek el »Fa Presto«-nak, mely a taljánok nyelvén azt jelenti,
hogy „siess vele”. Polgári családból származom; polgári létre neveltek, de én a művészet rögös
útját választottam, atyám jól működő szabóműhelyeinek vezetése helyett.
Tehetségem Istentől származik; tanítóm, mesterem nem volt. Egyszerűen csak – már kiskoromtól fogva – villámgyorsan és hűségesen le tudtam rajzolni bármit, ami a szemem elé került.
Családom kinevette művészhajlamaimat, és átkozott lustaságomért. Megszöktem otthonról, és
Madridig vándoroltam, hogy ott próbáljam érvényesíteni tehetségemet. Pályafutásomat vásárokban kezdtem, hiú mesterlegények, polgárlányok arcát rajzoltam le percek alatt, néhány reál
ellenében. Rengeteg munkám volt, de keveset kerestem. Sok pénzt szerettem volna, és minél
szebb képeket rajzolni, festeni, – nem is tudom, mi volt fontosabb akkor. Tudtam, hogy előbb
utóbb sorsom jobbra fordul. Úgy is lett: egy cselédlány beajánlott úrnőjének, és én nagyon
gyorsan és nagyon szépen megfestettem az egész nemesi családot. Utána már könnyű volt minden: családról családra adogattak, és én megrajzoltam egész Madrid nemesi majmainak panoptikumát. Soha hiúbb, elfogultabb népséget nem láttam: napokig festették magukat, állva, ülve,
fekve, széken, hintán, lovon, szobában, kertben, mezőn, az erkölcsök által megengedett összes
pozícióban – és én néhány nap alatt rengeteg képet tudok készíteni.
Vagyonom gyarapodott, de a madridi piktorok – bár éheztek – megvetettek. Azzal vádoltak,
hogy nem művész vagyok, hanem csak iparos, vásári mutatványos, hogy csak azt tudom ábrázolni, amit látok, képzelőerőm nincs, és különben is, nem ismerem a festészet igazi fortélyait.
Nem tudtam, az irigység beszél belőlük, vagy valóban igazuk van-e, ezért elhatároztam, hogy
beutazom Itáliát, a művészetek földjét.
Jártam Rómában, Nápolyban, Firenzében, Génuában és Velencében, a lagúnák városában is.
Fölkerestem a leghíresebb piktorokat, és nehéz aranyakat fizettem nekik azért, hogy tanítvá1

A gyöngybetűkkel írott, kitűnően olvasható szövegen csupán apró helyesírási és nyelvtani módosításokat
végeztem. X.Y.B. ugyanis a háború előtti helyesírást használta. A c betűt végig cz-nek írta, gondolom, a
Jókai iránti tiszteletből.

54

Partium
nyukká fogadjanak. De nem volt mit tanulnom: bármit rövid, hihetetlenül rövid idő alatt megfestettem, bármely mester bárminő művét könnyedén lemásoltam, oly hűen, hogy nem lehetett
megkülönböztetni az eredetitől. Csak egyet nem tudtam: olyasvalamit festeni, ami nincs, amit
nem látok szemeimmel, hanem csak elképzelem. Ha nem láttam, ha nem röpült el a szemem
előtt, még egy nyomorult galambot sem tudtam lefesteni. Pedig állítom, hogy képzeletvilágom
igen gazdag, lelkemben csodálatos festményeket képzelek el. Mégsem tudom megfesteni őket,
és egyetlen mester sem tudott erre megtanítani. Mindenhol szívesen fogadtak – lehet, a pénzem
miatt –, mindenütt megcsodálták gyorsaságomat és pontosságomat, de midőn rájöttek, hogy
csak ennyire vagyok képes, arcukra kiült a már jól ismert, sajnálkozással vegyülő megvetés.
Velencében, a lagúnák városában, ahol hintó helyett csónakkal járnak az emberek, megismertem egy vak festőt. Azt hiszem, a világ legnagyobb művésze volt, nemcsak a színeké, hanem a szavaké is: pontosan meg tudta fogalmazni szavakban a színeket és a formákat. Elmesélte a festményt, és szavai olyannyira pontosak voltak, hogy tanítványai – kik bálványként
tisztelték – meg tudták festeni a képet, és a festmény pontosan olyan lett, amilyennek elmesélte.
Akkor történt, hogy megalázva a földre rogytam, és meg akartam halni. Három napig feküdtem az ágyban, nem tudtam beszélni, a táplálékot visszautasítottam. Harmadnap ágyamhoz
vezették a vak mestert. Kezét a homlokomra tette, puha és hűs volt, mint amilyen Krisztus keze
lehetett. Némaságom megtört, és zokogva elmeséltem neki a bánatomat. Szavait sosem fogom
elfelejteni: „A tehetség Isten ajándéka, és Isten egyetlen ajándéka sem értelmetlen. Különös tehetségeddel bizonyosan céljai vannak. Ne bolyongj hát tovább elégedetlenségedben, ne űzd önnön képzeletedet, melynek utolérhetésétől megfosztattál! Térj vissza hazádba, és várd ki türelemmel azt a pillanatot, midőn Isten fölvillantja szemeid előtt a valóság azon képét, melyet neked kell megörökítened, melyet egyedül te tudsz megörökíteni ezen a világon!”
Hangja áhítatot és nyugalmat öntött belém, úgy hiszem, az Úr angyala beszélt akkor a szájából. Testemben erőt éreztem, fölkeltem, s még aznap visszaindultam Madridba.
És attól fogva csak vártam és figyeltem. Festettem rendületlenül a majompofákat. Az infánsnő esküvőjének napján én voltam a szerencsés kiválasztott, aki megfesthette a felséges pár
portréját. A portré különösen jól sikerült; nem csoda, hisz Fülöp herceget méltán nevezték
»Szép«-nek, és Johanna szépsége sem volt mindennapi. Élethűen tudtam visszaadni a Fülöp
szeméből sugárzó féltő, sőt féltékeny szerelmet. Johanna arca ábrándos volt, de én azt hiszem,
nem volt szerelmes. Remekül sikerült munkámért hatalmas összeget kaptam; Johanna megdicsért, és azt mondta, irigyli a tehetségemet. Nagy kitüntetés volt ez a bók, hiszen az infánsnő tehetséges és szenvedélyes festő hírében állott. Szép Fülöp »Maestro«-nak nevezett, és kegyesen
megígérte, hogy nem fog megfeledkezni rólam.
*
Egy esős éjszakán arra ébredtem, hogy durván dörömbölnek kapumon. Egy percre rá inasom rémülten, kopogtatás nélkül rohant be szobámba, mondván, hogy a király emberei keresnek. Magamra kaptam ruháimat. Az udvaron négy testőr várt, hintóba ültettek, és az Escorialba
kísértek. Zegzugos lépcsőkön vezettek föl, majd kinyitottak egy ajtót, és egy szobába löktek.
Olyannyira gyorsan történt ez az egész, hogy mérlegelni sem tudtam: miért visznek el, vétettem
vagy pedig szükség van rám? Csak a jeges rémületet éreztem. A szobában sem volt időm körülnézni, mert azonnal délceg férfi lépett ki egy függöny mögül. Szép Fülöp állott előttem.
Térdre borultam, nem mertem az arcába nézni, és felségként köszöntöttem. Ez tévedés volt,
hiszen ő csupán az uralkodó, Johanna férje volt, a titulus Johannának járt ki. A szigorú etikett
értelmében ezt büntették is. Szerencsére Szép Fülöp hízelgésnek vette.
– Ne hízelegj, és állj föl! Szükségünk van rád.
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Fölálltam, és az arcába néztem. Nemcsak szavai nyugtattak meg, hanem az arca is. Szemében harag lobogott, szép arcát kegyetlen és gúnyos mosoly torzította el. De rögtön láttam, hogy
a harag nem felém irányul.
– Fa Presto, tudásod és gyorsaságod messze földön híres, ezért téged választottunk ki egy
fontos feladatra. Arról van szó, hogy neked egy élő arcról kell többrendbéli portrékat készítened. A stúdiumfő két óra hosszat fog előtted állni. Mit gondolsz, hányszor bírod azt lerajzolni?
– Ahányszor felséged parancsolja – feleltem magabiztosan, szemtelenül ismételvén a titulust.
– A művésznek nem parancsol senki, kíváncsiskodunk csupán. Mondd, le tudnád rajzolni
bár tízszer? Minden másolatért kapsz ezer reált.
– Felséged kedvéért akár hússzor is.
– Rendben van, majd meglátod. De nem zavar, ha az arc vonásai folyton változnak, torzulnak? Ha a pózoló, hiú emberek pofája helyett most valami egészen mással, valami nagyon kegyetlennel kell megküzdened?
Megnevezhetetlen öröm hasított belém. Mintha egy hosszú és unalmas hajóút után föltűnne
a szárazföld. Lábaim remegni kezdtek.
– Ó, felség, a szokatlan arc a művész minden vágya és gyönyörűsége. Ígérem, nem fog csalódni bennem felséged. Számomra ez nem megrendelés, hanem felséged nagyvonalú ajándéka.
Szép Fülöp hisztérikusan fölkacagott.
– Jól van. Akkor most eredj, elvezetnek a műterembe!
A testőrök levezettek az udvarra, és hintóba ültettek. Nem ugyanaz a hintó volt. Nem voltak
ablakai. Nem tudtam követni, merre visznek, de nem is érdekelt. Sejtettem, hogy valami nagy
dolog van készülőben, sejtettem, hogy közeledik az a pillanat, melyben Isten megajándékoz.
Sosem tapasztalt izgalom vett erőt rajtam.
Az udvart sem tudtam szemügyre venni, ahol kitessékeltek a hintóból, mert rögtön egy
gyaloghintóba löktek, melynek ugyancsak nem voltak ablakai. Egy darabig lépcsőkön haladtunk lefele, majd folyosókon mentünk. Megfigyeltem, hogy mindig balra fordulunk, tudtam,
hogy így lehet eljutni egy labirintus közepébe. Egy teremben álltunk meg, ahol a léptek zaja
alig hallatszott. Itt kitessékeltek a hintóból.
Szétnéztem és megborzongtam. A tágas, alacsony boltívekben összehajló terem falai fekete
posztóval voltak bevonva, az oszlopokba rótt karikákról láncok és kötelek csüngtek; a láncokra
és kötelekre tapadó rozsdaszerű foltokban tapasztalt szemem a megszáradt emberi vérre ismert.
A szögletekben vasfogók, különös alakú kanalak és háromoldalú csavarok voltak egymásra
hányva; a háttérben négysoros emelvényen fekete palástba burkolt alakok ültek, fejüket csuklya, arcukat sűrű fátyol takarta. Egyetlenegynek volt leplezetlen az arca; magasabban ült a többinél, láthatóan ő volt a főnök. Az egész termet egyetlen lámpa világította be, a mécsbe töltött
mákolaj a halál színét vetette minden tárgyra.
Hamar rájöttem, hogy hol vagyok. A Szent Inkvizíció nagytermében, melyről félve susogtak
szerte Hispániában, de bizonyosat senki nem tudott róla; nem akadt még Thészeusz, ki élve tért
volna vissza az Anyaszentegyház eme Minotauruszának birodalmából.
Asztalhoz ültettek, közel a terem közepéhez, egy álarcos férfi mellé. Az álarcos jelt adott a
főinkvizítornak, az pedig két pribéknek, kik ezután a terem közepére léptek, és fölemeltek egy
fekete leplet. A lepel egy emberi fejet takart.
Nem levágott fő volt, hanem élő fej, eleven, haragos tekintettel, bátor homlokkal, megvetést
kifejező ajkakkal és villogó, nagy, fekete szemekkel; a legszebb fő, melyről valaha asszony álmodott és melytől férfi rettegett.
Hirtelen egy borzalmas mesében hittem magamat, egy olyan mesében, minőt a mórok
szoktak mondani, törzs nélküli varázsfejekről meg egyéb csudákról; aztán ráeszméltem, hogy
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most élőben látom a kor legkegyetlenebb kínzóeszközét, a caldariát. Mi csak a fejet látjuk, a test
olajjal töltött rézhengerben áll, a terem alatti pincében; a henger alatt tüzet fognak szítani.
Ez volt tehát a feladatom, lerajzolni a megkínzandó arcának halál fele siető torzulásait.
Végtelenül terjedelmes lenne annak ábrázolása, mit akkor mindvégig éreztem: a rémület, a
borzalom, a gyönyör, a megszállottság megnevezhetetlen árnyalatainak lobogó káoszát. Úgyhogy csak tárgyilagos leírására szorítkozom azon eseménynek, melynek során Isten fölvillantotta szemem előtt azokat a valós képeket, melyeket nekem kellett megörökíteni, és melyeket
egyedül én tudtam megörökíteni ezen a világon.
A fő büszkén hordozta végig szemét a termen, összevont szemöldöke elszánt dacot fejezett
ki. Ezt azonnal lerajzoltam. Akkor szólalt meg az inkvizítor:
– Don Jayme d’Avila, valld meg bíráid előtt, mikor beszéltél Johannával, Fernando leányával legelőször, és mikor legutolszor!?
A fő megszólalt.
– Távolról láttam őt, nem szóltam vele soha.
– Don Jayme d’Avila, neked tilos viszonyod volt Johannával; valld meg bűnös szerelmeteket!
A vallatott arca haragtól gyulladt ki erre a szóra, szeme villámokat szórt.
– Kérdésed sérti azt, akit tisztelned jobbágyi kötelesség. Felségsértő volnék önlelkem előtt,
ha e kérdést arra méltatnám, hogy cáfolatot adjak rá. A királynő ártatlan és tiszta.
Ezt az arcot is le akartam rajzolni, de a mellettem ülő álarcos megállított.
– Várd meg, amíg elkezd melegedni!
Az inkvizítor jelére egy hóhér eltávozott, a stúdiumfő arcán nemsokára látszani kezdett,
hogy elkezdték szítani a tüzet.
– Most kezdheted – mondta az álarcos, és én lázasan dolgozni kezdtem.
Majd nem emlékszem. Csak arra, hogy rajzoltam és rajzoltam, oly gyorsan, mint még soha,
saját magamnál is gyorsabban. Az arcot, ahogy torzul a halál felé. Még annyit hallottam, hogy
halála előtt a lovag hét napra rá Isten elé citálta Fülöpöt, mert ezt mindeneket megrengetően
üvöltötte; akkor még az edzett és fegyelmezett inkvizítorok is fölhördültek. A rá következő pillanatban don Jayme d’Avila visszaadta lelkét az Úrnak, én még lerajzoltam a már halott főt is,
és elvesztettem eszméletemet.
*
Midőn magamhoz tértem, otthonomban voltam. Ágyam mellett pergamenhalom tornyosult:
nem kevesebb, mint harminchárom rajzot készítettem. Ajtóm előtt Fülöp küldöttje állott, és közölte, hogy harmadnap jelentkezik a tizenkét legjobban sikerült rajz aprólékosan kidolgozott
változatáért.
Harmadnap átadtam a tizenkét pompásan kidolgozott rajzot. Ötödnap elterjedt az országban
a hír, miszerint Johanna megtébolyodott. Hetednap az összehívott rendek kinevezték Fülöpöt
felségesnek. Nyolcadnap Szép Fülöp ott feküdt a ravatalon; mindentudó nyelvek azt susogták,
hogy megmérgezték.
Isten legyen kegyelmes bírájuk mindazoknak, akik meghaltak!
Azoknak, akik élnek, vagy élni fognak, hadd próbáljam megfejteni az Escorial eme titkát.
Azt hiszem, a tapasztaltak alapján össze tudom állítani a történetet. Szép Fülöp kegyetlenebbik
bosszúja nem don Jayme d’Avila ellen irányult. A rajzokra nem azért volt szüksége, hogy gyönyörködjön bennük. (Azt hiszem, Szép Fülöp végignézte a kivégzést, most már szinte bizonyos
vagyok, hogy a mellettem ülő álarcos fojtott, de indulatos hangja ismerős volt valahonnan, csak
akkor nem volt időm ezzel törődni.) A rajzok minden bizonnyal Johannának voltak szánva.
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Nem hiszem, hogy Johannának fizikai viszonya volt don Jayme d’Avila-val, hogy valaha is
egymáshoz értek volna, vagy váltottak volna egy szót is. A királynőt megközelíteni lehetetlenség – ez nem Franciaország. Akkor honnan a vád, honnan jött rá Fülöp, hogy Johanna érzelmeket táplál a lovag iránt? Talán az a legkézenfekvőbb megoldás, hogy Johanna valahol látta ezt a
feltűnő szépségű lovagot, majd pedig lerajzolta, hiszen kitűnő festő volt, igen, bizonyára egy
egész sorozatot készített a beszédes arcról. Erre válaszolhatott Fülöp az általam készített rajzokkal.
Bosszúja a történelem egyik legötletesebb és legkegyetlenebb megtorlása volt. Bevallom,
csodálom Fülöpöt ezért az ötletért.
Johanna bosszúja: közhely.
Az Inkvizíció intézményének gyűlölői közül bizonyára sokan fogják azt gondolni, hogy Johanna rajzainak tárgya nem is don Jayme d’Avila volt, hanem valaki más. D’Avila ugyanis
egyike volt azon mór lovagoknak, akik keresztény hitre tértek (bár azzal vádolták őket, hogy
titokban Mohamed próféta pogány vallásának szertartásait űzik), azon andalúziai nemesek közé
tartozott, kiket Kasztíliában »marranos«-nak neveznek, mely szó mindközönségesen disznót
jelent. Ezeket a lovagokat csendesen, ám elszántan irtják, részben vallási meggyőződésük miatt,
de leginkább azért, mert az elítéltek vagyonát az Inkvizíció bírái öröklik. Don Jayme d’Avila
köztudottan a leggazdagabb marranos volt. Meg kell mondanom: ha előbbi fejtegetésem igaz,
úgy don Jayme d’Avila mindenképpen azonos volt a Johanna rajzaiban ábrázolt férfival. A féltékeny férfi és a művésznő – ha ráadásul szerelmes is – szeme nem csalatkozhatott. Úgy a történet másként alakult volna.
De számomra nem a történelem ezen érdekes, ám jelentéktelen, függöny mögötti kis titka a
legfontosabb. Szerintem Jayme d’Avila, Johanna, Fülöp és az Inkvizíció csupán eszközök voltak Isten kezében, velem való céljának elérésében. Ezért hagytam, szánt szándékkal, históriám
végére azt, ami a legtöbbet jelent nekem, a művésznek.
A vak festő jóslata beteljesült. Isten nem feledkezett meg rólam. Nem hiszem, hogy művész
még egyszer ilyen esemény tanúja lehetne. Azt sem hiszem, hogy bárki el tudná képzelni ezt a
valóságot; a leggazdagabb művészi képzelet is csődöt mondana; a legjobb komédiás sem tudná
megjátszani. Megörökítéséhez nem csak alkalom kell, hanem az én gyorsaságom, ábrázolásom
hűsége, fölülmúlhatatlan pontossága – azon erényeim, melyeket annak idején oly szívesen elcseréltem volna egy másfajta tehetségért.
Enyém tehát a művészet ezen egyedülálló sorozata. Harminchárom kép (az Escorialba hű
másolatokat küldtem). Ahogy így ülök, és nézegetem don Jayme d’Avila passiójának képekben
ábrázolt folyamatát, egy csodás férfiarc iszonyú történetét, azon gondolkozom, hogy ha egy
folyamatot ábrázoló sorozat egymás után következő képei csak egy – a szemnek talán nem is
látható – árnyalatban különböznének az előzőtől, a sorozat rengeteg, több ezer vagy tízezer
képből állna, és ezeket a képeket megfelelő sebességgel forgatnák a szemünk előtt, ábrázolható
lehetne a mozgás. Nem tartom valószínűtlennek, hogy majdan, századok múltán, az emberek
elkészítik azt az ördöngös masinát, mely képes ilyesmire.
Isten legigazibb ajándéka, és életem értelme és remekműve azonban nem a sorozat, hanem
pontosabban annak utolsó előtti darabja. Az a kép, mely az életből a halálba való átlépés közvetlen pillanatát ábrázolja. Egy pillanatot, melyet nem is látunk, és már el is röpült, a másodperc
töredékének a töredékének a töredékét. Minden kép egy pillanatot ábrázol, megfagyasztja az
időt, de az a pillanat csak egy pillanat, egy közönséges pillanat, és nem a pillanat. Viszont annak a pillanatnak, melyet megragadtam, határai vannak: egyik oldalon az élet, másik oldalon a
halál. A lét és a nemlét. Azt hiszem ez a legfontosabb pillanat, a pillanat.
Akkor, abban a halálos teremben Isten vezérelte kezemet, és én öntudatlanul lesben álltam,
becserkésztem, majd lecsaptam, megfogtam és megörökítettem a jelent.
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4
Nem célom a két mű aprólékos összehasonlítása, csupán néhány gondolatomat szeretném
lejegyezni.
Úgy vélem, hogy Jókai 1859-ben írott elbeszélése egy allegória, melyben Johanna Magyarország jelképe, Szép Fülöp Ausztriát képviseli, don Jaymé d’Avila pedig a negyvennyolcas forradalmat és a szabadságot. Johanna–Magyarország a szabadságról álmodozik, ám a forradalmat,
a hős lovagot Fülöp–Ausztria leveri, meggyilkolja. (Nyilvánvaló, hogy Fülöpnek nem csak érzelmi, hanem politikai motivációi is voltak, hiszen Johanna megtébolyodásakor ő ragadta magához a hatalmat.) D’Avila – az erkölcsi győztes – azonban Isten elé citálja Fülöpöt, megjósolja, annak halálát, bukását. Johanna képei: a lázadás. Lucero – itt csupán a hatalmat kiszolgáló,
pénzéhes művész – torzképei: a megtorlás. Maga a caldaria, a kínzóeszköz a központi motívum
– ez indokolja a címválasztást is – a hon gyötrelmeinek szimbóluma.
Merész koreszme egy gótikus, morbid, ám ugyanakkor fölöttébb kedélyes2 történetbe bújtatva.
Ezzel szemben X.Y.B. Luis de Lucero, a művész alakját emeli ki, az ő szájába adja a történetet. Bár megőrzi a cselekményt, s ezáltal az allegóriát is (ez esetben – egy új forradalom után3
– Szép Fülöp a kommunizmus jelképe, az Inkvizíció az ÁVH-é), a politikai mondanivaló másodlagos. Jókai a nemzeti-romantikus korszak írója és hőse. X.Y.B. igazi hazája viszont az irodalom; Lucero nála nem a hatalmat, hanem a művészetet szolgálja. A caldaria újraírásának korában az irodalom impériumának uralkodója – X.Y.B. és még sokak számára – Jorge Luis
Borges, kinek hősei folyton keresik, és időnként megtalálják az abszolútumot. A borgesi hős tehát egy Grál-lovag; ilyen X.Y.B. festője is, aki megfest egy csodálatos sorozatot, ráadásul elképzeli a filmet – ám főműve az a kép, melyben megragadja az élet és a halál által behatárolt
pillanatot, vagyis az abszolútum egyik formáját.
X.Y.B. – Borges mintájára – az abszolút művészet örökkévalóságát hirdeti a politikai és a
történelmi ideológia mulandóságával szemben. A politika, a történelem csupán eszköze az abszolút művészet megvalósulásának.
X.Y.B. fikciójátékai, szerkesztési manőverei bravúrosabbak, mint Jókai hagyományos, lineáris szerkesztési módja. Könnyebb volt neki, hiszen Jókai nem olvasott Borgest. X.Y.B. ellenben a borgesi arzenál minden olyan eszközét fölhasználja, amellyel lehet valamit kezdeni ezen
fikció esetében.4 Például csak a novella végén – az egyik csattanóban – beszél Johanna rajzairól, így nem tudhatjuk, hogy tulajdonképpen mire kellenek Fa Presto rajzai. Jókainál a Szép
Fülöp és Fa Presto dialógusa mindent elárul.
Ám – annak ellenére, hogy X.Y.B. csattanóit ravaszabbnak érzem – engedtessék meg fölhívnom a figyelmet arra a hihetetlen pontosságra, mellyel Jókai megszerkesztette novelláját, arra a könyörtelen következetességre, áttekinthetőségre, arra a klasszikus rendre, ami művében
2
Rokonszenves számomra Jókai derűs attitűdje és cinikus nyelvezete, mellyel ellensúlyozza a tragikumot;
de a véresen komoly X.Y.B. ügyes egyensúlyozása a magasztosat a patetikustól elválasztó pengeélen sem
hagyott hidegen.
3
Jókai a forradalom után tíz évvel írta az elbeszélést. X.Y.B. is körülbelül az ötvenhatos forradalom után
tíz évvel írhatta meg a magáét, hiszen 1968 után már nem írt magyarul. Kétlem, hogy figyelmen kívül
hagyta volna ezt az analógiát.
4
Vonatkozik ez a mondatok szerkesztésére is. Egyik nagyon szép – amúgy tipikus borgesi – kiszólása azóta is ott motoszkál a fülemben: „Velencében, a lagúnák városában, ahol hintó helyett csónakkal járnak
az emberek”. De, mint azt a szó szerint átvett részek is bizonyítják, a Jókai szöveg sincs híján borgesi jegyeknek.
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uralkodik.5 (Ezért Jókai nyugodtan megengedhette magának, hogy lelője a poént.) Ellenben
X.Y.B. szeszélyesebb. Ha Jókai egy paraszt a sakktáblán, aki csak előre megy, és a nyolcadik
kockára érve királynő lesz belőle, úgy X.Y.B. a lóhoz hasonlatos. (Ez nem értékelés; az igazi
sakkozók tudják, hogy a sakkjáték minden egyes figurája egyformán fontos.) Időnként ravaszul
megkerüli a problémát, például akkor, midőn a transzcendens lelkiállapot leírásának hiányát
imígyen indokolja: „Végtelenül terjedelmes lenne annak ábrázolása, mit akkor mindvégig
éreztem: a rémület, a borzalom, a gyönyör, a megszállottság megnevezhetetlen árnyalatainak
lobogó káoszát. Úgyhogy csak tárgyilagos leírására szorítkozom azon eseménynek…” A szerkesztés bizonytalanságait a történteket előadó narrátor gyarló emlékezetére fogni nem bizonyos,
hogy helytálló mentség. A magam részéről határozottan kíváncsi lettem volna erre az ábrázolásra; azt hiszem, a csattanókat kergető X.Y.B. imitt-amott egy picit türelmetlen volt.
5
A vita, melynek kirobbanásában Heinrich von Linde volt a ludas, X.Y.B. halála után három
hónappal kezdődött. Javarészt diákok vettek részt benne, de két konzervatív, idősebb filosz is
beleszólt. Csupán néhány gondolatot sikerült lejegyeznem, de remélem, sikerül fölvázolnom a
lényeget. Mivel bemutattam már X.Y.B. nézeteit és elveit, csak a reakciókra fogok szorítkozni.
Egyetlen szerzőt, az X.Y.B.-t pártoló Evelin Ingrid Hoch-ot6 leszámítva mindenki támadott.
A két idősebb filosz csöppet sem lógott ki a betokosodott akadémiai könyvkukacok sorából.
Patetikusan, elfogultan, elméleti érvek nélkül gyalázták X.Y.B.-t; az újraírást felülbírálásként és
plágiumként fogták föl, és hevesen tiltakoztak az ellen, hogy egy akárki fölül merje bírálni a
hagyományt és a szent klasszikusokat; szavaikba némi xenofóbia is vegyült. Egyikük merénylőnek és tolvajnak titulálta az újraírót, írása végén pedig megjegyezte: „Tudom, hogy övön alul
rúgtam a megboldogult plagizátorba, hogy használtam nem ildomos minősítéseket is, ám ez
esetben nem bánom, hogy elfogult vagyok. Elvégre X.Y.B. maga mondta, hogy az objektivitás
hülyeség.”
A diákok megpróbálták elméleti érvekkel is alátámasztani rosszallásukat. Mi lesz az eredetiséggel? Az isteni szikrával, az ihlettel. Az ötlettel? „A műalkotásban az ötlet a legfontosabb, az
ötlet a szent. A kivitelezés már csak mesterség. Az ötlet az, ami megkülönbözteti a művészetet a
mesterségtől.””Így könnyű. Lenyúlod valakinek a kitűnő ötletét, egy másiknak a stílbravúrjait, s
ha jó a beleérző képességed, meg is van a följavított mű. Lehet, hogy jobb mint az eredeti. Ám
van egy óriási különbség. A Faust ötletéhez és megírásához zsenialitásra volt szükség. A Faust
újraírásához elegendő a tehetség és a mesterségbeli tudás. Ezért X.Y.B. hozzáállásában az alkotás folyamatának, az alkotás transzcendenciájának a lealacsonyítását, megalázását látom.”
Volt, ki a művek varázsát féltette, volt, ki a korhangulatot, a korgondolkodást: „Hugo tizennyolc éves korában írta az Izlandi Han-t, és a regény varázsát éppen az izgágaság, a kamaszos
fantázia vadromantikus túlkapásai eredményezik. Az átírt Izlandi Han-ban viszont A nyomorultak érett és fásult Hugojára ismerünk.” „Az irodalmi mű a kor hangulatát, a kor gondolko-

5
Van mégis egy ellentmondás Jókai szövegében (bár nem a szerkesztéssel függ össze, inkább csak apró
figyelmetlenség). Fülöp kijelenti, hogy „a művésznek nem parancsol senki”, néhány sorral lejjebb azonban így beszél: „hagyd el: az Escorialban nem alkusznak visszafelé a szolgákkal”. Azt hiszem, X.Y.B.
észrevette ezt az ellentmondást, azért hagyta ki ezt a párbeszédből. Így Fülöp kijelentése hitelesebbnek tűnik, és nem veszíti el magasztosságát.
6
Az Evelin Ingrid Hoch név – a g betűt leszámítva Heinrich von Linde nevének anagrammája, de erre akkor senki sem jött rá.
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dását, nézőpontjait tükrözi. X.Y.B. átírásai az aktuálisat. Az aktuálisra pedig nem vagyok kíváncsi, jól ismerem azt X.Y.B. nélkül is.”
Evelin Ingrid Hoch a második fordulóban szállt be, és megkísérelte az X.Y.B.-művek létjogosultságának megideologizálását, olyan alapon, hogy az irodalomban mindennek helye van,
ami minőségi formába öntött minőségi gondolat. Ha az alapötlet nem is eredeti, X.Y.B. megvalósításai, kombinációi igen gazdag fantáziára vallanak, nem beszélve a formai és stilisztikai
bravúrokról. És különben is, melyik alkotó nem játszadozott el azzal a gondolattal, hogy ő jobban megírta volna ezt meg ezt a művet? De ritkán merték megtenni. X.Y.B. vállalta az újraíró
szerepét, bátorsága mindenképpen becsülendő. Nem nyilvánította magát géniusznak, ő maga
nyilatkozta, hogy a Divina Commedia újraírása csupán tehetség kérdése volt. „Nem tekintette
magát vátesznek, lángoszlopnak. Az irodalom hűséges és hangyaszorgalmú szolgája volt.”
Ezek után Hoch megpróbálta metafizikusabb szintekre terelni a vitát. Természetesen Borges
teóriáihoz folyamodott. „Az irodalom egy végtelen könyv, melyhez minden író hozzátold valamit. Ennek a könyvnek egyetlen szerzője van, akiben mindenki egyesül. Tulajdonképpen a könyv
önmagát írja, és a nevek nem számítanak.” „Csodálom, hogy most, midőn Nyugat-Európa
Borges-mániában szenved, az ifjú párizsi filoszok – akik mellesleg fennen hirdetik Borges iránti
elkötelezettségüket – lefitymálják és kicsinálják X.Y.B.-t, aki olyan mint egy Borges-hős, egy
másfajta Pierre Menard. Borges forradalmasította a fikciót, és megteremtett egy kánonok és kicsinyességek fölé magasló irodalomfilozófiát. Ilyen hozzáállással rajongói méltatlannak bizonyulnak a Mesterhez.”
Hoch írása elbizonytalanította a diákokat – egy kivételével. A harmadik számban csűrtékcsavarták, értelmezték Borges nézeteit, de az írások mind a Borges-recepció, mind a vita szempontjából meddők voltak. Az egyik írás viszont könyörtelenül kettévágta a „borgiuszi csomót”:
„Igen, tisztelt Evelin Ingrid Hoch, Borges valóban a mesterek mestere. Írásai csodálatosak,
irodalomfilozófiája forradalmi, és minden kánonok fölött lebegő. X.Y.B. valóban egy borgesi
hős. Az egész borgesi eszmével egyetlenegy baj van – ez ugyan mit sem ront zsenialitásán és
szépségén –, hogy idealista és nem reális. Durvábban fogalmazva: nem igaz, annak ellenére,
hogy a legszebb irodalmi álom. Egy fikcióban a francot sem érdekli az igazság, ám mi most nem
egy borgesi fikcióban vagyunk, nem egy teremtett világban, hanem a földön, ahol létezik még a
pragmatizmus, meg olyasvalami, amit etikának neveznek.”
Hoch válaszán érződik, hogy feladta. Csupán egy tétovázva megfogalmazott hebegés. Szinte
könyörög, hogy bár kuriózumként fogadják el X.Y.B.-t, akit ezúttal a kabbalistákhoz hasonlít,
és a fentiek ellenére mégis – igaz, ezúttal nem irodalomfilozófiai – Borges-idézettel menteget:
„Kigúnyolni könnyű az efféle műveleteket: én inkább megpróbálom megérteni őket.” 7
Az utolsó körben már csak fáradt és unott trivialitások jelentek meg. Evelin Ingrid Hoch már
nem közölt ebben a számban.
6
Egy év telt el a hazatértem óta. Markkal időnként levelet váltottunk. Egyik levelében írta,
hogy Heinrich von Linde eladta lakását, pénzzé tette mindenét, könyveit pedig szétosztogatta a
diákok között. Most szállodában lakik, a pénz egy részét a Páholynak adományozta, a másik
feléből dorbézoltatja a társaságot, és könyörög a diákoknak, hogy a legdrágább italokat fogyasszák. Sietve válaszoltam, és arra kértem, próbálja megszerezni nekem X.Y.B. könyveit. Két
hónap múlva válasz érkezett: „X.Y.B. könyveiből egyikünk sem kapott. Eltűntek. Heinrich bácsit
7
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két hete temettük el. Egyik este ugyanis nem jelent meg a törzshelyen, a szokásos időpontban.
Fölmentünk hozzá, a szállodába, kopogtattunk az ajtaján, de nem engedett be. A portás nem
látta távozni. Betörtük az ajtót. Ott feküdt az ágyon, és agonizált. Nem ismert meg minket, félrebeszélt, és – fogózz meg – nem németül, nem franciául, hanem magyarul!
Az éjjeliszekrényen egy borítékot találtunk. Egy csekket tartalmazott, meg egy levelet. A levélben csupán annyi állott, hogy áldását adja ránk, szolgáljuk tovább az igaz filológiát, s hogy
a csekk a temetési költségeket fedezendő van ott, a maradékból pedig fogyasszunk bőséges vacsorát, a temetés után, egy előkelő vendéglőben, és igyunk az ő emlékére, mert ott, ahonnan ő
érkezett, ez a szokás. Eltemettük, megsirattuk, ettünk és ittunk, az ő emlékére.
A rendőrségen kikértük a dossziéját. Magyar volt, 1945-ben érkezett Párizsba. 1957 januárjában kérvényezte neve megváltoztatását. Gondolom, olvastál elég Borgest ahhoz, hogy kitaláld, mi volt az eredeti neve… Ölellek, Mark.”
Igen, olvastam elég Borgest. És olvastam X.Y.B.-t is. Egy picit.
Borzasztóan földúlt a hír és a felismerés. Belém hasított az a szomorúság, melyet minden
kultúrember érez, midőn egy műkincs megsemmisül. Dúlt bennem annak az embernek a tragédiája, aki egy értelmetlen háború elől menekülvén, hazája és családja elvesztése után az előítéletek és a közömbösség miatt megsemmisíti több évtizedes, különleges életművét, elveszítvén
így a hazájánál, a nemzeténél fontosabbat, az irodalmat is. Nemo kapitány sértődöttségéhez volt
ez hasonlatos; lám, az utolsó magyarnak, akit látott, nekem is hazudott. Hogy másképpen nézett
rám? Hogy másképpen szorította meg a kezem? Belemagyarázás, utólagos érzelgősködés.
Szerettem volna kirohanni a szobámból, és szembeköpni apámat, a rendszer kiszolgálóját, a
rendszerét, mely nemzetének megtagadására kényszerítette Jókai és Dante újraíróját. De nemcsak a fiúi tisztelet akadályozott meg ebben, hanem a rádöbbenés, hogy egy izgalmas elbeszélés
szereplője vagyok, hogy X.Y.B. megismerése, sorsának kuriózuma, titkának (de ki tudja, még
hány volt?!) megfejtése – egytől egyig egy mágikus novella mozzanatai, és az, hogy ebbe az elbeszélésbe beléphettem, apámnak is köszönhető, aki kijárta, hogy elmehessek Párizsba.
Politeista vallásomban, az irodalomban akkor új szentélyt avattam, és meggyújtottam egy
gyertyát az elhunyt csudabogár, e különös Grál-lovag emlékére. A művek elvesztésének fájdalmát átvette a mélységes megértés. Pohár bort töltöttem, és lassan megnyugodtam. Hát igen.
X.Y.B. könyvein csak mulatott vagy megbotránkozott pár tucat (esetleges) olvasója. „Megölte”
magát, de állítólagos halála sem hozta meg az elismerést. Az olaszok ellenségesek voltak, kicsúfolták, még a tekintélyes pénzösszegért sem vették volna komolyan. A vitában résztvevő
szakemberek vagy szakember-palánták véleménye végérvényesen elkeserítette. A vitazáró cikk
szerzője, egy csúfondáros diák kijelenti, hogy „az irodalom eddig is megvolt, ezután is meglesz
a délibábokat kergető, vagy mondjuk ki tisztán: őrült X.Y.B. nélkül. Nem kell bedőlni minden
irodalmi aktusnak, még ha kuriózum is. Kuriózumok vannak még jócskán; ráadásul olyanok,
melyek nem váltanak ki etikai ellentmondásokat. A hagyaték gondozójának pedig azt javasoljuk,
hogy az örökséget fordítsa egy, az X.Y.B.-énél komolyabb bölcsészeti program támogatására.
Igen, kitalálhatják, a kocsmafilológia költségvetésére gondolok!”
X.Y.B. – önnön – hagyatékának és vagyonának gondozója, Heinrich von Linde megfogadta
ezt a javaslatot.
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HOLLÓSVÖLGYI IVÁN
Odalenn, délen
Nem Missis Kennedy ez itt,
amaz ott nem Mr. Johnson.
A metál Suzukit vezeti Edit,
Budapest fénye csillan meg
a bronzon.
Nem csak odalenn, délen
szikrázik a Nap, odalenn,
hol a prezident
limuzinja
halad.
Nem Missis Kennedy ez itt,
amaz ott nem Mr. Oswald.
Elnöki konvoj, ha az
Elm utca felé
tart,
a körúton Edit nem háríthatja a
bajt. Oda kell lépnem a fékre,
a végén nekimegyek itt. Pedig
ez Pest, nem Dallas,
Jackie nem Edit.

Bizánci solidusok
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PÉCSI L. DÁNIEL
Jelek, jelképek.
A címerek kialakulása, történelmi szerepük
a közösségek életében.
A szümbolon görög szó jelet, jelképet fejez ki kettős értelmezhetőséggel. Egyrészt felfoghatjuk hitvallási formulaként, melynek legszebb példája az apostoli hitvallás
(symbolum apostolicum), vagyis a „hiszekegy...”, amely az őskeresztény gyülekezetekben
Kr. u. a IV. században alakult ki. Ennél fontosabb azonban azoknak a jeleknek, képeknek az olvasata és jelentéstartalma, melyeket megtalálunk egyrészt a Bibliában (Szentírásban), másrészt pedig fellelhetjük példázataikat az egyházművészet és népművészet
gazdag tárházaiban.
Az ős keresztények ezeket a jeleket, jelképeket, titkos jelekként alkalmazták azért,
hogy egymással bizalmi kapcsolatba kerülhessenek. Ezeket a jelképeket az állat-és növényvilágból, valamint az Ó- és Újszövetségből merítették. Ismertes, hogy a Bárány
jelképezte Jézus Krisztus áldozati halálát, a Kereszt a szenvedést és véráldozatot, a Jó
Pásztor pedig a feltámadt Krisztust. A Szőlőtő a Krisztushoz való szoros kötődést és
a meg-váltottaknak szóló ígéretet, a Pálma pedig a vértanúk győzelmét hirdette és terjesztette.
A jelképeknek azt a rendszerét, melyet egy közösség tagjai többé-kevésbé magukénak vallanak és használnak nevezzük kultúrának (Greentz 1973: 193-237).
A jelképek felvállalásával az adott közösséghez fűződő szoros összetartozásunkat
hangsúlyozzuk.
A jelképek szerepe a kultúrában az önazonosság (identitás) megerősítése.
Összegzésként elmondható, hogy a jelképek legfontosabb küldetése az összetartozás
hangsúlyozásának, az adott közösség történelmi múltjának és jelenének megjelenítése.
Ezt a küldetéses feladatot teljesítik évszázadok óta a különböző rendeltetésű címerek.
A címer egy ország, vagy egy adott közösség legfontosabb jelképeinek egyike, történelmének szimbóluma.
A középkori királyok, uralkodók és az arisztokrácia udvaraiban a címerek a mindennapi élet fontos kellékei. Elkészíttetésüket a címerek használatában, kialakításuk törvényeiben jártas, különleges képzettségű emberek, a heroldok végezték; nyilvántartották, valamint feljegyezték történetüket. Munkásságuknak köszönhetően már a XIII. századtól kezdve megszülettek azok a címerkönyvek és címertekercsek, melyek uralkodók,
országok és főemberek jelképeit ábrázolták és ismertették. Ezen címerek a középkor századaiban, az „élő heraldika” korában praktikus célokat szolgáltak. A lovagi tornák talpig
páncélba öltözött küzdőfeleit sisakdíszükkel, címeres pajzsukkal és zászlós lándzsájukkal
különböztették meg. A csaták után a halottakat címerük alapján azonosították. A címereket először a pajzson alkalmazták, melyre rádolgoztak és ráerősítettek különféle anyagokat. Később élénk festéket, színeket is használtak. A pajzsra helyezett címerek rákerültek könyvekre, nyeregtakarókra, a lándzsa zászlócskájára, sőt a sisakra is plasztikus
formában. Ezek a heraldikai jelvények színben és formában egymással azonosak vol64
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tak, amint az a Nagy Lajos király (1342-1382) korabeli Bécsi Krónikában is több
helyen látható. A lovagi csatatereken lovag lovag ellen küzdött. Megvetettek minden cselvetést, a lovagi becsület követelményei szerint legyőzött ellenfeleiknek megadták a végtisztességet és a csatatérről elmenekülőket nem üldözték. A lovagi hadseregek viszonylag
kis létszámúak voltak, melyek legkisebb egysége maga a lovag volt fegyverhordozóival és
apródjaival. 4-10 lovag lándzsát, 17-40 lovag szakaszt, több szakasz pedig 200-400 főből
álló bandériumot (zászlót) alkotott. Magyarországon a XIII-XIV. századtól a zászlós urak
saját bandériumot állítottak fel, természetesen saját címeres zászlóik alatt. Ők voltak a bárók (veri barones regni), az országnagyok: a nádor, az országbíró, a horvát-szlavón bán, az
erdélyi vajda, a székely ispán, a szörényi és a macsói bán, a királyi tárnokmester, ajtónállómester, pohárnokmester, asztal-nokmester, lovászmester, a temesi és a pozsonyi ispán.
A magyar címer kifejezés a francia cimier szóból származik, mely sisakdíszt jelent.
A középkori címergyűjtemények, a heroldok feljegyzései és értekezései alapozták meg
a modern történettudomány egyik fontos segédtudományát, a heraldikát, vagyis a címertant. A címertan nemcsak a jelképek múltját mutatja be, hanem a címeralkotás szabályait és
szokásait is összefoglalja. A feltárt törvényszerűségeket már a XIV. században rendszerbe
foglalták.
A címerhasználat következményeként alakult ki a heraldikai jog, mely a címerek használatának jogszerűségét vizsgálta. A címerhasználat joga saját jog, vagy királyi privilégium
(kiváltság).
Saját joggal élhettek azon személyek és testületek, akik és amelyek jogállásuk alapján
erre jogosultak voltak: nemesi családok, főpapok, városok, vármegyék (székek, kerületek,
vidékek), országok, egyházi és világi lovag- és szerzetesrendek. Királyi privilégium alapján
viselhettek címert azok a polgári családok, testületek (pl. céhek), vagy társaságok, amelyeknek a király vagy fejedelem a címerviselés jogát kegyből megadta, ámbár jogállásuk
alapján nem illette meg őket.
A címerek nemcsak elvont jelképek, hanem az élet minden területén felbukkannak. Ábrázolják őket kódexek lapjain, kő- és fafaragványokon, pecséten, ékszeren, kitüntetéseken,
étkészleten, vagy leggyakrabban pénzérméken.
A magyar nemzet legfontosabb jelképei és ereklyéi a Szent Korona és a Koronázási
Jelvények, a Szent Jobb, a Szent László Herma, a Címer és a Zászló.
A Magyar Köztársaság címere: hegyes talpú, hasított pajzs; első mezeje vörössel és
ezüsttel hétszer vágott; második, vörös mezejében a zöld hármas halomnak arany koronás
kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt látható; a pajzson a Magyar Szent Korona
nyugszik.
A Magyar Köztársaság zászlaja piros - fehér - zöld színű, mely az állami címert nem
tartalmazza.
Összefoglalásként elmondható, hogy a címerek a középkori kultúra máig továbbélő alkotásai. Elkészítésük szabályait a címertan (heraldika) határozza meg, melyet a címeralkotónak fegyelmezetten be kell tartania.
Az a jó címer, mely mindenki számára közérthető és szellemi üzenete a jövőbe mutató.
A fentiekből következően: „Nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet!”
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LUKÁCS ZSOLT
FORDÍTOTTA

Szlovénok szlovén szemmel
Brane Mozetič (1958)
[a kokain hosszú vonala Ljubljanában…]
a kokain hosszú vonala Ljubljanában
csendes csengettyű, s szánok száguldanak
a romokon keresztül, fekete szarvas húzza
a ködbe hatolva – s mi van utána?
Ljubljana, pszichopaták mentsvára
nem tévesztheted el a térképen
egyik oldalt az osztrák váróterem
a másikon az olaszok öregek otthona
alatta pedig már csak a zárt osztályok
B oldala és akik hősnek vélik magukat
autók a semminek ütköznek
néhány ugródeszka ugrásra készen a mélységbe
gyerekek, akik esztelen ténferegnek az erdőkben
részegek nyakra-főre és ahol megáll
a vonat, amely a falak mögé hurcolja őket
minden nyitott, mint a legelő
a fehér, szlovén férfiaknak, asszonyostul
e város szemünk előtt táncol
ha be vagyunk lőve kettesben botorkálunk benne
popperst lélegzünk be és vigyorgunk
mert hogy fog mindez elfogyni
hogy elfedték a fehér köpenyek és
hagyták, hogy ez körbe-körbe járjon
hozzám hajolsz és így szólsz:
Én egy pszichopata vagyok
kelj fel, kelj fel, tovább kell menni
nézd ezeket a bábukat a kávézó előtt
és a piacon, mily színes a kínálat
pultjaik mögött ronda emberek dülöngélnek
és minden évben a folyóra eresztik
álmaikat, gyógyulásba vetett reményüket
hányás, a ház mögött hányadék
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teljesen zöld vagy, mint a sárkány1 a hídon
átölelsz, majd ellöksz, mintha
fejedben erők küszködnének egymással
megfékezhetetlenek, és a tudósra hallgatsz
agyad parancsnokára
ballonok, gépek, embertömegek hemzsegnek
mind földbe gyökereznek téged
s azt se tudod, hogy fordulnál meg

[Péntekenként a halálon gondolkodsz…]
Péntekenként a halálon gondolkodsz. És emiatt
ki kell menned, és eleged van minden fájdalomból,
gyötrelemből, ez a mazochizmus, a folytonos
fejjel a falnak az idegeidre megy. Fejbe vágva és részegen
egyik klubból a másikhoz hajtasz. Fogalmad sincs
csókod kinek is osztod. Ködbe vésznek
az arcok. Kedvedre lenne, hogyha bárkit
is felcipelhetnél a lakásodra, de aztán megfeledkezel róla.
Rendőrök állítanak meg és figyelmeztetnek, hogy
részeg vagy és gyalog kell tovább folytasd az utad.
Barátaid marhaságból a következő zugba
vonszolnak, ahol még jobban fejbe leszel kólintva
és már tök részeg vagy. Sötét van. A rolókat leengedték,
s egyedüli reményed ez: bár sohase virradna meg.

[üres utak, az út mentén csak…]
üres utak, az út mentén csak a hidak járnak
ház egy se, se tájék, se suttogó fenyves
hatalmas körgyűrű tekerődzik fölém
hogy felemeljen s darabokra tépjen
Brane Mozetič (1958) költő, író, műfordító. Eddig tíz verseskötete jelent meg és két
regénye. A Ljubljanai Bölcsészkaron diplomázott összehasonlító irodalomtudományból, ezután pedig a párizsi Sorbonon folytatott tanulmányokat 1984/85-ben. 1986-tól
önálló szabad művészként él. Több válogatást készített a kortárs szlovén költészetből
angolul, franciául és spanyolul és számos francia költő versét lefordította szlovén
nyelvre. Két könyvkiadónál főszerkesztő (Aleph és Lambda) és a szlovén költészet jelentős terjesztője külföldön (Center za slovensko književnost).
1

Ljubljana szimbóluma a sárkány, amely az egyik hidat is díszíti
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Boris A. Novak (1953)
Az egyedüli gazdagság
Ebben az országban az emberek
a tájhoz hasonlók: szűkek és mélyek.
A hasadt dobok, a déli horizont
távol, a halál pedig mindig közel.
A föld apró rongyába vetnek horgonyt,
a szél minden lökését megérzik.
Csak néha szakadnak el az alapoktól
s az éter villanását hegyormok közt nézik.
A tenger és a királyi út közt letelepedve,
otthon rostokolnak. Ballra és jobbra
vállak hajolnak össze. Kertjük fölé
a csend és a hallgatás közé, ahová
pillantását veti a suttogás, mely ősi, csodás
duálisával2 szelídíti a szerelem közelségét.
A nyelven kívül itt minden csekély.
Ám megérte egy ily szép nyelvért.

2

a szlovén nyelvben még ma is használatos a duális
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Kitöröltek3
Legrosszabb, ha elbúcsúzol és maradsz.
Egyhelyben. Ugyanabban az utcában.
Ugyanabban a házban. Megállsz a zárt
ajtó előtt, benne a lecserélt zár, tisztátlan,
láthatatlan szomszéd vagy. Jogtalan ember
magaddal szemben. Idegen a zajos tömeg közt.
Mind tudják, hogyan. Ő nem. Kitörölt,
és képtelen arra, hogy átlépje a bűvös kört.
Jóllehet otthon van, mind azt állítják: ez külföld.
Mélyen magába száműzve, ide szól vízuma.
A benső emigráció rettenetes tudósa.
Talán egyszer félre áll. Talán végleg egy eresz
árnyékában kell meghúznia magát.
E határ mégse lesz oly magas talán.
A másik oldalt talán kezüket nyújtják.
Ott majd mindezt fennhangon is elmondhatja.

3

1991-ben a függetlenné válás után a nem-szlovének (horvátok, szerbek, bosnyákok, akik a volt Jugoszlávia idején jöttek Szlovéniába dolgozni és már ott éltek 10-20 évet, kb. 18.305 ember) kaptak 6 hónapnyi
időt arra, hogy újra benyújtsák kérelmüket a szlovén állampolgárságra és rendezzék állandó tartózkodási
engedélyüket, anélkül hogy írásban személyesen értesítették volna őket. Akik ezt nem tették meg, 1992ben „ki lettek törölve” az állandó lakosok regiszteréből és külföldieknek minősültek, nem kaphattak új
személyigazolványt és TB kártyát vagy elvesztették munkahelyüket, volt nyugdíjukat és katonai szolgálati
lakásukat. Ezeket az embereket elválasztották családjuktól, kitoloncolták, persze a szomszédos országok
aztán nem fogadták be, visszadobták őket vagy egyből tovább küldték a frontra. Némelyek pedig börtönben vagy menekülttáborokban végezték. 1999-ben az Alkotmánybíróság felülvizsgálta az ügyet, melyet
aztán elítélt és elrendelték, hogy aki igazolni tudja állandó bejelentett lakcímét, az újra igényelheti a szlovén állampolgárságát. Sokan a bürokrácia útvesszőjében vesztek el vagy a hatóság egyszerűen meglévő
dokumentumaikat a meghosszabbítás során semmisítette meg. 2003-ban az Alkotmánybíróság újra vizsgálta és rendezte az ügyet, valamint kártérítésben szerette volna részesíteni azokat, akik rendelkeztek bizonyítékokkal. Közben 2004-ben hatalomra jutott a jobb oldal és népszavazásra terjesztette az ügyet,
amelyen a lakosság 31% vett részt és 92%-os ellenszavazattal szavazott. A miniszterelnök pedig kijelentette, hogy kitörlés sosem volt és kitöröltek nem is léteznek. Az ügyön az Emberi Jogok Bizottsága és az
EU is dolgozik. Azonban ez a téma nagyon kényes és bonyolult, némelyek enyhe etnikai tisztogatásnak is
nevezik.
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Vertikális ország
Nincsen itt hely: a mező a hegynek fel terül el,
lefele pedig meredek út vezet.
A patakok úgy ömlenek, mint a zápor. Az égnek
emelkedik minden hely. A geometria
egyedüli mértéke a magasság. Az emberek
nem a földön járnak, hanem a fal mentén.
Egymást a vállaikon hordják. Az egyedüli
szabadság a szabadesésben áll. Aki sétálni
megy, mászik: a kéményen a csillagokig
és a pincén át vissza a tudatalattijáig.
A szív, mely nem ismeri a szélességet, mélyen
magába mélyed. A torok pedig remegőn
kék és tiszta hangokat csalogat magából elő,
egy teljesen beláthatatlan távolságból...

Boris A. Novak (1953 – Belgrád) szlovén költő, drámaíró, esszéista, műfordító.
Összehasonlító irodalmat és filozófiát tanult, majd dramaturgként dolgozott és szerkesztőként a gyermekirodalom területén. A ljubljanai egyetem Összehasonlító Irodalomtudomány Karán professzor. 1991-ben az USA-ban volt vendégprofesszor. A Nova
Revija alapító tagja. 1991-1996 között a szlovén PEN elnöke és 1994-2000 között pedig annak békebizottságában munkálkodott (2002-től élete végéig annak elnökhelyettesévé választották). 1998-ban magalapította Monika van Paemellel Lipica Barátainak
Szövetségét a lipicai lovak védelmére. Eddig 63 könyve jelent meg. Legutolsó verseskötete 2005-ben látott napvilágot A dicsőség szertartása (Obredi slovesa) címmel. A
következő irodalmi díjakban részesült: Arany Madár-díj (1978), Prešeren-díj (1984),
Jenko-díj (1995), Sovre-díj műfordításért, Arany jel-díj a verselmélet terén kifejtett tudományos munkásságáért. Kis és nagy hold című meséjét az IBBY 1998-ban a tiszteletbeli listájára helyezte. 2000-ben a Bosnyák Írószövetség díjában is részesült.
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Tomaž Šalamun (1941)
Ljubljana
Megy egy úriember és beleszédül a tévébe
majd kapcsolgatja az adókat és a tévé
lábainál guggol, mint egy szúnyog. Az autó
kétszerte többe kerül, mint amire számítottunk,
a felét készpénzben fizetjük ki a szerelőnek és a többit
pedig csókokban. A csókok pénzek
a freezerben és a csókokig hosszantartó folyamat
vezet, hogy felolvaszd őket. Így hát egy csókocska
száz dinár. Egy csókocska, száz autó,
és eladjuk azokat és a Ravnikar4 féle bankba
a devizaszámlára utaljuk, hogy mint a levegő
spricceljen kifele, és mindannyian, ti fiatal költők,
aki fagylaltot esztek a Maximarket5 előtt,
halljátok ezt a patakocskát, igyátok,
menjetek haza. Írjatok, rajzoljatok, szeressétek
feleségeiteket. S a parlamentben az embereket,
ribizli szörppel kevert ez a patakocska
és a világ legbölcsebb törvényei
már el is lettek fogadva és Szlovénia
a világ csúcsa. Látod, Maruška6, mit ki nem vívnak
a kis csókok? A gondok ráncokat okoznak.
S a zsaruk kék, új uniformist kapnak ajándékba,
gyönyörű szép anyagból, mely lélegzik és azt mondják:
hé, elvtárs, látott-e valamiféle tolvajt errefele?
Ám tolvajok már nincsenek, mert a csókokat
felfalták és a széken hintáznak
és a meséket hallgatják. De a zsaruk emiatt
nem szomorkodnak, hanem vidámak.
A párt csókokkal hozza világra kölykeit,
a kölykök Ljubljanában kóborolnak és az emberek
kezeit nyaldossák és az emberek őket simogatják
és örvendeznek és az utcán sétálnak
és Ljubljana, Maruška, csupa promenádé és ünnep,
Ljubljana csupa promenádé és ünnep.
Let’s fly home!
4

Ravnikar tervezte a bankot
áruház neve
6
A költő első felesége
5
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Népdal
Az összes igazi poéta egy bestia.
Hangját pusztítja, aztán meg minden embert.
Dala egy tákolt technika, mely porrá zúzza
a földet, hogy a férgek ne ennének meg minket.
A tökrészeg cimbora kabátját eladja.
A bandita az anyját dobja piacra.
Lelkét csak a poéta árulja, hogy
megszabaduljon testétől, egyetlen kincsétől.

TOMAŽ ŠALAMUN (1941 – Zágráb) 1965-ben diplomázott művészettörténelemből. A 1970-ben a new yorki Modern Művészetek Múzeumától (MOMA) kapott meghívást, ahol az OHO-t (multimédiális neoavantgárd társulatot) képviselte. 1971-ben
Amerikába hívták meg az iowai egyetemre (International Writing Program). Később az
amerikai yaddoi művészeti kolóniák meghívására többször volt az USA-ban. Az 198687-es tanévben Fulbrightbe kapott ösztöndíjat. Vendége volt macdowelli művészeti
kolóniák new hampshirei szövetséges államainak, mint a Poetry Society of Amerika
vendége pedig felolvasói turnét tartott az USA déli részén és New Yorkban. 1996 és
1999 között Szlovénia konzulátusának kulturális attaséja volt. Jelenleg mint szabad
művész Ljubljanában él, előadást tart az amerikai egyetemeken és számos költészeti
fesztivál zsűritagja. 35. verseskötete 2005-ben jelent meg Napfogat (Sončni voz) címmel.
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Ciril Bergleš (1934)
Naplóm vallomása
Az emlékek eltávoznak
és várakozássá alakulnak.
Folyton egy másik jelenvalóságba helyeznek,
idegen kínszenvedésbe.
Ezer bizonyságot hagytam magam mögött,
egy éjszakának ezer álmát,
ezer nyomát, annyira különbözőt,
és hagytam, zsibongó szenvedélyem
az idő szelídítse,
mely legenda is lehetne.
Kénytelen vagyok folyton
kimagyaráznom jelentéktelen
történetem.
Hiszen egy perem mentén az élet
lényegesebbnek tűnhet, mint
a biztos középen.
Ciril Bergles (1934), költő, spanyol műfordító. Fiatalkorában színházi előadásokat
vezetett, ami később abban is megmutatkozott, hogy szlovén-angol szakja mellett elvégezte a rendezői szakot is. A művelődés területén helyezkedett el, jelenleg csak költészettel foglalkozik. Jóllehet elég későn kezdett el verseket írni, de már 12 kötettel
rendelkezik. Szerkesztője volt a Határontúli Szlovén Írók Antológiájának. 2004-ben
elnyerte a Jenkova-díjat Naplóm vallomása c. kötetéért.
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Jože Snoj 1934
(Piran7)
kezdetben
volt a szikla
s a szikla a parton volt
és a part volt a szikla
és a szikla kváderkövekkel volt beszórva
s a legnagyobb szárazságból nőtt elő
kalapácsokkal és vésőkkel learatva
és a kövek káderkövek voltak
s a káderkövek pedig kövek
és a kövek daloltak az ütések alatt
és hangok voltak
és a hangok kövek voltak
és a távoli apák fiai voltak
és a fiak apák
és hallották a kövek dalolását
akik káderkövekké váltak
az énekeket hogyan gyakorolják
és a vizek fölött volt egy partfok
és a partfok alatt a víznyelte mélyföld
és a mélyföldet elárasztották a hullámok
és a hullámok süketek voltak a kváderkövek hangjára
és a partfok csúcsáról cipelték őket
és versbe faragták őket
és meghallotta ezt a mélyföld
és felette ezt egy angyal elcipelte
és a vers katedrális lett
és a katedrális pedig vers

7

tengerparti város neve
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A fekete Rogban8
fehér kövecskék, fehér kis kövek beszélik,
mi minden meg nem történt itt.
Ki mellette elhaladsz,
a történteket hallod itt suttogni,
megtörtént dolgokat susogni.
Itt fekszünk
földetlen, szülőföldbe földelten,
szülőföld földjével fedetten.
E fekete Rogban létünk
rémül, e fekete Rogban égünk,
a kétség Istenség fehér mécseseként.

Jože Snoj (Maribor – 1934) költő, író, esszéista. Családja 1941-ben a németek elől a
dolenjskai Mokronogba menekült, onnan pedig később a kommunisták elől voltak
kénytelenek Ljubljanába menekülni. Szláv-összehasonlító irodalomtudomány szakon
szerzett diplomát a ljubljanai Bölcsészettudományi Karon. 1961-71 között a Delo politikai napilap újságírója volt. 1971-1993 között a DZS kiadó szerkesztője. Modernizált
prózát (8 kötet) és verseket ír (12 kötet) erős nemzeti és mitológiai alapokkal és
archetip szimbolikával. Első verseskötete a Százszemű malom (Mlin stooki) 1963-ban
jelent meg, legutóbb 2005-ben megjelent A bensőnk megfestése (Poslikanje
notranjščine) kötetéért nyerte el a Jenko-díjat. 21 kötet van a gyermekirodalom terén és
8 esszékötete, amelyek közül A szó és Isten között (Med besedo in Bogom) megkapta a
Rožanc-díjat.

Bizánci solidusok
8

Ezen a helyen ölték tömegsírba a partizánok a honvédőket a II. világháború után
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BAKAJSZA ANDRÁS
A Tisza – Túr közének földrajzi neveitől a Debreceni civis szótárig
Széljegyzet Kálnási Árpád pályájáról
„Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden e földön, /
És csak a szellemi kincs élheti túl a halált.”
(Sylvester János, 1527)
A történelmi Szatmár vármegye szülöttje, az első magyar nyelvtan és szótár szerzője, a teljes Újszövetség magyarra ültetője, Sylvester János parainézise (a fönti idézet)
megérdemli az újraolvasást. Azért választottam ezt a tökéletes disztichont, hogy érzékeltetni tudjam a szintén szatmári születésű Kálnási Árpád szellemi erőfeszítésének s
ez erőfeszítés nyomán kirajzolódó pályaívének jelentőségét. Két szó feszül egymásnak:
a gyűjtsd, és a pusztul. Az elsőben, a gyűjtsd-ben foglaltatik a nyelvtudós tevékenységének lényege. „Ideje van a keresésnek…ideje a megőrzésnek…” – figyelmeztet a
bibliai bölcsességi irodalom az értékmentésre. Egy adott időben, mondjuk inkább: sújtott időben (a 960-as évekbeli szovjet típusú kolhozosítás után) Bárczi Géza – aggódván az elveszítés véglegessége miatt – megindító fölhívással fordult a szakemberekhez:
„G y ű j t e n i , g y ű j t e n i , g y ű j t e n i ! Megragadni a pusztulót, menteni a veszendőt,
feltárni a jelent, melyben múlt és jövő ölelkezik…”
Hogy milyen, főként lelki következményekkel járt a hagyományos paraszti élet elsöprése, megrázóan érzékelteti Csoóri Sándor Menjünk haza? c. versében: „Menjünk
haza? Mi maradt ott nekünk? / Az üres ház fölött az üres ég! / Fönt a padláson öreg
csizmák / s a kamrában a vasfazék. / Szekérkerekek küllős árnya, / beleveszve hódító
gazba. / Nyugszik velük már minden sürgés: / lábak, villámok riadalma.” A föld elvételével – amit „belépési nyilatkozat”-nak neveztek az új barázdát szánt az eke agitátorai
– elvették a dűlőnevek jövőjét is. Az egybeszántás elboronálás egyben, sok-sok földrajzi név biztos kihalásra ítélése. Ahogy kiapadtak, beomlottak a mezei, szőlősi kutak,
ahogy messzebb húzódóban vagy éppen kihalóban vannak madárfajok… (Apám, ha
hasonlattal élt – azt mondta – olyan volt az a föld a Komori homokon, akár egy kiterített biblia. A mezőgazdasági nagyüzemek jellemző névadása az A, B, C tábla vagy az
A-1, A-2 stb.) De hát azóta ki örökítse, kinek eleink mindig beszédes földrajzi neveit?
Miért kell gyűjteni? Gyorsuló, szorító időben élünk. A még fenyegetettebb erdélyi
magyarság és az összmagyarság szószólója, Kányádi Sándor Noé bárkája felé címen írt
verset 1973-ban: „Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. / A szavakat is. Egyetlen szó,
/ egy tájszó se maradjon kint. / Semmi sem fölösleges…” És nálunk – anyaországban –
bitangjára hagyhatjuk-e tájnyelvünket?
Szatmár megye - kétharmad részben kb. - Romániának ítéltetett. A maradék
Szatmárban s különösen a Tiszaháton, a tiszaháti Kóródon tősgyökeres Kálnási Árpádnak „személyes ügye” a névkutatás, a földolgozás és a rendszerezés. És személyes fájdalma a kutatás ellehetetlenülése (vagy legalábbis rendkívüli nehézsége) a karddal vont
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határokon túl. Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük (Debrecen, 1996) c.
könyvében tárgyilagos hangnemben állapítja meg: „Ismeretes ezen országrésznek,
benne a történelmi Szatmár megyének hányatott sorsa, melynek következményeként a
levéltári anyag jelentős része határainkon kívül, az egykori megyeszékhelyen, Nagykárolyban található. Kutatására napjainkban sincs sok reményünk. De a helyi hatósági
iratanyag is gyér, és a meglévő is szinte hozzáférhetetlen…” Teljes helynévgyűjteményt készíteni „majdnem lehetetlen vállalkozás” – summázza rezignáltsággal átitatódó tapasztalatát a kutató. (Egyetlen apró példát csak: a Paládok vidéke a Tisza – Túr
közén sem kerekülhetett egészre a névföldolgozásban, mert Nagypalád, Velika, Palagy
lett előbb Csehszlovákiában, majd a Szovjetunióban, utóbb pedig Ukrajnában!)
Babits pár sora Hazám! c. szonettciklusából hasít a magyar szívébe: „…oly hazáról
álmodtam én hajdan, / mely nem ismert kardot, se vámot, / s mint maga a lélek, oszthatatlan.” A névadás tudniillik az oszthatatlan lélek és a teljes szemhatár egészséges
gyümölcse. Az Isten ege alatt munkálkodó földmíves mikor nevet adott, célszerűségre
és képszerűségre törekedett a megnevezendő tájrész meghatározottságában. „…itt más
szó / nem eshetett, mint ami dereng: eke és ásó. / Szó, mert velünk szólal a paraszt /
napnak, esőnek, földnek” – írja találóan József Attila Falu című versében. A földrajzi
név imígyen igazít el, amellett, hogy gondolatot, érzelmet és hangulatot ébreszt.
Hogyan lett kutatója Kálnási Árpád a nevek világának? A bölcsőhelye, Tiszakóród
mintha erre predesztinálta volna, mondom az ő kálvinista hitével (patetikus túlzással
talán). Dehát túlzás-e a szinérváraljai (Szatmár vm.) Sylvester János főhajtása a szülőföld előtt? „Itt pillantottam meg a napvilágot, s mindenemet neki köszönöm.” (1539)
Nemde ezen országrésznek köszönhető, hogy a nagykárolyi születésű Károlyi Gáspár
„tiszta igaz Magyar szóval” élhetett a Szentírás fordításakor? „Innen vittem magammal
a nyelvet” – vallotta Móricz otthon, a szatmári Tiszaháton. Több alkalommal bejárta
szülőmegyéjét (gyalog és szekéren), hogy népdalokat és népmeséket gyűjtsön, hisz
„Gyalogolni jó”. És a Csécsével tőszomszédos bölcsőhelyű Kálnási Árpád mondhatnáe különbül: mindenemet neki köszönöm. Az ősi Szatmárnak, ahol – nyílt kérdésemre
válaszolta - többet gyalogolt Móricznál. E hely „tündérsziget” (Móriczé a szókép) egyegy falu, fészket ringató fáival. Vagy éppen lakóhelyet és sírt ad, mint Kölcseynek. Mi
köti oldhatatlan vagy kényszerítő erővel az innen elszármazottat vagy az ideköltözőt?
A táj, amiről elismeréssel írt a csekei dalnok levelében: „Nem poétai hely-e édes barátom?” És azért poétai, mert „el van dugva szem elől, szép, de vad…” Ez az elrejtettség
nyílván kedvezett a népi hagyományoknak, a tájnyelv továbbélésének, amit olyan
meggyőzően szólaltat meg Kálnási Árpád Népi beszélgetések Szatmárból című nyelvjárási olvasókönyvében. (Debrecen 1995)
Érdemes Móriczot újfent idézni: „Legfőbb és legértékesebb sajátsága ennek a
nyelvnek a rendkívül eredeti és ízes kifejezésmód…” (A „legszatmáribb” regényében
így, ezen a nyelven beszél a magosligeti Joó György, „a boldog ember”.) Nos, akitől
tanulta Kálnási Árpád az anyanyelvét, maga is ízesen beszélt, jó szatmári szóízzel is
kínálta vendégét. (A fölnevelő édesanya megpihent már, a fölnevelő tájnyelv pedig fakul és felejtődik megyeszerte. Édesanyja emlékének ajánlotta a szatmári népi beszélgetéseket fia. És méltán: „…gyűjtőmunkámat nagy figyelemmel és érdeklődéssel kí77
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sérte.” A megörökítés, a mentés az utolsó időkben történt. Szatmár hűségese mintegy
száznégy települést mért föl.
Petőfi dicsőnek, örökszépnek nevezte az itteni természetet. Ma még barátságos,
nyugalmas táj; szépségét, szellemességét földrajzi neveiben is megragyogtatja; így tükrözi történelmét, sorsát, humorát. Szóval: az elpusztíthatatlanságát. Amint a
szatmárcsekei Kelemen József beszélgető mondta: „…mi megmarattunk a magunk
valóságába.” Hogyne szeretett volna bele ittlakóiba Ratkó József! Félkenyér csillaga e
táj fölött posztol. „Itt kezd a táj lejteni, / hó üti, eső döngöli, / villám rúgja, tapossa /
kőkeményre, laposra. / Magas madár hajol rá, / magasabbra dalolná…” A nehéz föld
szépséget is terem.
Végigtekintve Kálnási Árpád eddigi kutatói, nyelvtudósi pályaívén, úgy érezhetjük,
beteljesülőben immár a Kalevala három szép sorának három szép kívánsága: „Járj utadon szépségesen, / Pályádon át épségesen, / Ívedet gyönyörűn fusd be…” Nos, ez a
pályafutás, a fölfelé ívelés ígéretével a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Nyelvtudományi Tanszékéhez köthető. A magyar – történelem szakos bölcsészhallgató
gyakorta tölti szabad idejét „az Intézetben”, miközben odahaza és mindenütt az országban megtörténik „a mezőgazdaság szocialista átszervezése”, vagyis az erőszakos
téeszesítés. Az elboronált falu, az egybeszántott határ, a kolhozba csömöszölés elemi
erővel veti fel a „megragadni a pusztulót, menteni a veszendőt” korparancsát. A debreceni egyetemista diákköri pályamunkái jelzik elkötelezettségét, ernyedetlen szorgalommal párosult céltudatosságát. Mondhatnánk, a Csűry-iskola növendékeként szerez
diplomát 1967-ben. Aztán irány a szatmári Nagyecsed kisgimnáziuma, ahol heti harminchat órában tanít (szombaton is). Így írja meg bölcsészdoktori értekezését A Tisza
– Túr közének földrajzi nevei címen. Tizennégy község névanyagát – köztük a szülőfalu, Tiszakóródét – gyűjti egybe, hogy aztán rendszerezze. Nyaranta buszozik, vonatozik, gyalogol, kerékpározik: gyűjt.
Ilyen előzmények után kerül a Nyelvtudományi Tanszékre 1976-ban, ahol rábízzák
a további kutató – gyűjtő – rendszerező munkát. Lám, amit József Attila logikával és
líraisággal kötött a magyarság lelkére („A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai…”), azt Bárczi hasonló fogalmazásban mint nemzeti gondolatot plántálja lelkünkbe. Kálnási abban a reményben végezte egész embert kívánó
munkáját, hogy „…ébreszteni, erősíteni fogja a szülőföldhöz kötődés tudatát, a tudományok számára pedig új tanulságok levonását teszi lehetővé.” (A fehérgyarmati járás
földrajzi nevei, Debrecen, 1984) Hogy a szívek ne mennének el messze munkahelyekre, ha már a kezek elmennek. „Folyóink szülte anyaföldön / himbálózása csónakunknak, / s a kéz közt morzsolt rögökben / talán jövője lesz a múltnak” – írja reményt
csillantó versében a Szatmár megyei Penyigén született Kondor Jenő.
Így kapott lábra a helynévgyűjtés a 960-as években. A „debreceniek” Szatmár –
Bereget vállalták és Szabolcsból a nyírbátori járást, míg a „nyíregyháziak” Szabolcs
többi járását. (Ebből Mező András könyve, A baktalórántházi járás földrajzi nevei készül el 1967-re. Aztán megtorpant az átfogó földolgozás. A nagykorú adatközlők pedig
egyre fogynak, fogynak. A Bánk bán Katonája jut eszembe: „Csak összvetett kezekkel
várakoztok, / Hogy majd helyettünk fog dolgozni a sors?”)
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A Szabolcs – Szatmár megye földrajzi nevei sorozat második köteteként látott napvilágot Kálnási Árpád munkája, A fehérgyarmati járás földrajzi nevei (Debrecen,
1984). A „fehérgyarmati” kötetet követi A nyírbátori járás földrajzi nevei (Nyírbátor,
1987), Jakab László és Kálnási Árpád közös munkájaként. Rá két évre kézbe vehető A
mátészalkai járás földrajzi nevei Kálnási-könyv. Aztán A csengeri járás földrajzi nevei
(Debrecen, 1993) teszi teljessé az elvégezhető és a történelem parancsaként elvégzendő
feladatot. (Ez utóbbi szintén társszerzős kötet, Kálnási Árpád – Sebestyén Árpád közös
alkotása.) Ez utóbbi a rendszerváltás, a (re)privatizáció kibontakozásakor jelent meg.
Ám ez nem hozza vissza a régi kisparaszti parcellás gazdálkodást, a megszokott részletező helymegjelöléseket. A nyugati farmertípusú gazdaságok pedig néhány dűlőnévvel is ellesznek. „…ezzel befejeződött a tájegység helynévi anyagának publikálása” –
állapítja meg a tájegység szülöttje és – ne féljünk kimondani a más tudományokban
bátran hangoztatott jelzőt – küldetéses kutatója és rendszerezője.
Mint ahogy nem lehet megrendülés nélkül olvasni a Nagygécről és
Komlódtótfaluról készült adattár előtti történeti és a jelen állapotot rögzítő részt – a
falu nevének etimológiájával. A megrendüléshez viszont nem társul megtisztulás. Katarzis nem jöhet létre. „A pár évtizede még a csengeri járás egyik legszebb községének
számító Nagygéc helyén napjainkban csupán néhány rossz házat és a hajdan gyönyörű
református templom egyre pusztuló épületét találja a néha erre vetődő idegen.” A 970es Szamos-árvíz után „A hivatalos szervek elhamarkodott és önkényes döntése halálra
ítélte a gáton kívül rekedt falut” – írja Kálnási. Vagy mégse? Visszaköltözők őrzik és
egy félezer oldalas kék könyv. És óvják még szülötteik, Kis Ferenc és Várkonyi Anikó
versei.
Négy járás, négy város földrajzi nevei négy – külsőre, belsőre tekintélyes – könyvbe foglalva. Nem regényszerű olvasásra készültek, hanem kikeresésre, fölkutatásra,
böngészésre, szülőföldünk mélyebb megismerésére. Ám a Népi beszélgetések
Szatmárból nyelvjárási olvasókönyv folyamatos olvasásra, a nyelvjárási jelölések
megtekintésével. (Margócsy József Ízes szóval Szatmárról c. írásában mutatta be, kiemelve, hogy a beszélők bizalommal, tegezve szólnak a nyelvészhez, hiszen „ismerik”.
(Kelet – Magyarország, 1995.dec.16.) Hogy néhány témát említsek csak a közérdeklődésre is érdemesekből: a 970-es nagy árvíz, az ököritófülpösi tűzvész (Móricz Fáklyájában is!), a kitelepítés, Kölcsey – hagyományok, a Kölcsey – síremlék állítása, az ötvenéves író Csécsén, a túristvándi vízimalom és legendás molnára…
A 995-ben kiadott szöveggyűjtemény tiszacsécsei adatközlője, Kósa Károly – akkor
hetvenhat évesen – elmondta, hogy Móricz szülőháza „Az itt a milotaji udba van né,
mingyá, ahon kétfele ágazik itt a faluvégen az út…má aszt a házat átformáták…”
(2006 júliusától székelykapu jelzi a volt szülőházat.)
Folyóink szülte anyaföldön Szabolcs – Szatmár – Bereg földrajzi nevei behordva,
elrendezve, miként eleink behordták az életet a csűrbe. Lám, a név is élet, vagy volt
élet. Vajha akadna, aki Szabolcs többi részét begyűjtené! Kálnási összegezhet, szintetizálhat immár. A Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük (Debrecen, 1996) c.
kandidátusi értekezés a közművelődés, az iskolai oktatás – nevelés szolgálatára is rendelkezésre áll. Az elemzés, a történeti vizsgálódás visszanyúl a falurendszer kialakulásának koráig, hogy a XIX. századi hivatalos névadáson át elérkezzünk az ezredforduló
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végéig. Kifejti véleményét a rendszerváltás utáni utcanévadásról: „Tudathasadásos állapot ez. Különösen a felnövekvő nemzedék nevelésében jelenthet gondokat, ha az ifjúság utcanevekben látja megörökítve Lenin vagy Kun Béla, Münnich Ferenc, Szamuely Tibor stb. emlékét.” (Lásd az 55. oldalom!) Ez írás szerzője hadd mondja el, menynyire bánthat bennünket, hogy Szatmárcsekén pl., ahol nemzeti imánk született, ahol a
Magyar Kultúra Napját tartják, úgy is tiszteleghetünk Kölcsey sírjánál, hogy a Lenin
utcát végigfüstölögjük. Holott egyszerű volna a megoldás: egy helytörténész, egy nyelvész és egy jó szándék egymásra találása.
„A szatmári táj arculatát, az itt élő emberek életét a Tisza és itteni jelentősebb mellékfolyói, a Szamos, Túr, Kraszna formálták” – olvasható A víznévadás történeti rétegei alcím alatt. A Tisza szó jelentése: iszapos, sáros. A Szamos: nyugalom. A Kraszna:
szép folyó. Ki gondolta volna, hogy a kis barátságos, barnás Túr jelentése: őstulok?
Van itt, volt itt: Tyúknak utca (másik nevén Randi utca) Szamossályin, Tyúkszar
utca Csengerben: Gugyori csárda Csegöldön, másutt Becsali vagy éppen Neszecsárda,
sőt Picsojda utca (a tréfások közül).
A nyelv mint jelrendszer a rendtevőket szólítja meg. Közéjük tartozik a nyelvtudós
Kálnási, aki kisebb hazájából, a szatmári Tiszaháttól talált új hazájára, Debrecenre. Új,
választott haza? Harminc éve lakó – és munkahelye. Otthon rendben a Kálnás-porta,
minden, ami maradhatott. A házban könyvek, könyvei sorakoznak, az ólban a
földmíveslét kellékei emlékeznek még sörénylobogásra, lónyerítésre, szüntelen munkálkodásra. Szerencsés ember: elásott kincsre lelt a szántóföldön, másrészt meghódította magának és mindenki arra érdemesnek a nagyvárost, miként a Kelet felöl érkező
Váci megverselte: „A városok hatalmas hangszerek, / húrjaikon / botladozva emlékeim
dallamait / újra tudom…”
Kálnási őseitől örökölt munka – és rendszeretetével újabb nagy lépést tett az elérhető egész felé. A szülőmegye után a munkahely, Debrecen népnyelvi földolgozása a
pályaív tartásáról, újabb lendületéről tanúskodik. A Fejezetek a Csűry – iskola történetéből (Debrecen, 1998) nem csak tisztelgés a tudós nyelvprofesszor, a népnyelvkutató műhelyteremtő, a Szamosháti szótár (1935 – 36) alkotója előtt; hanem ezen örökség továbbvitelével s kiteljesítésével is számot vető nekifeszülés. Csűry Bálint hitvallása („…a népnyelv búvárlata a magyar nyelvtudomány legfontosabb, legégetőbb, legsürgősebb feladatai közé tartozik”), a debreceni cívis nyelv szótárának terve mind –
mind arra sarkallja Kálnásit, hogy létrehozója legyen a nyolcszázharminc oldalas Debreceni cívis szótárnak. (Debrecen, 2005)
A nagyszótár közvetlen előzményének tekinthető az újabb Kálnási – kötet, a Cívis
beszélgetések Debrecenről (Debrecen, 1999). Miért kell beszélgetni, írni a századvégi
nagyváros őslakosainak kézműves és paraszti hagyományairól, a hortobágyi pásztoréletről? Mit tanulhatunk tőlük? Munkaszeretetet, becsületességet, családszeretetet, magyarságtudatot és egyenes beszédet. „De szíb debrecenyi beszíd” – mondogatta az
egyik kedves adatközlő, - í-ző nyelvjárásban.
Szinte látjuk, milyen volt a régi cívisváros, közelebb kerülhetünk a Csokonai – hagyományokhoz (és legendákhoz), a hajdani karácsonyok hangulatához (és puritánságához), míg egy másik beszélgetésben a századeleji tanyavilágba csöppenünk. Tárgymutató sorolja fel, pl. a kismesterségeket. Olvasókönyv a Cívis beszélgetések, akárcsak a
80

Partium
Népi beszélgetések Szatmárból. Téli estékre, mert akkor nincs más munka, így mondanák a szíves beszélgetőtársak, akik megnyílnak, kitárulkoznak a beszéltető előtt. Tűnődhetünk eleget, hogy mi a titka a kérdezőnek. Úgy vélhetjük, az egyik az, hogy nem
„riporterkedik”; a másik: röviden, fölösleges szó nélkül kérdez s konkrétan, gyakran
egy – két szóval. Kálnási Árpád tiszteli, becsüli az életet már megjárt, sokszor megpróbált embereket. Ők pedig kedvesnek, aranyosnak mondják, vagy pedig úgy tartják a
kapcsolatfenntartó beszédfolyamatot, hogy – a familiáris fordulat mellett – viszonttisztelik ( - Tetszik tudni?, - Ide tessék figyelni!). Két szék, két ember. Az idősebbik
folyton érzi: a fiatalabbik közülük vétetett.
Hogy Debrecen, az ősi cívisváros és ősi művelődési központ milyen fölmérhetetlen
hatást tett a keleti országrészre, a debreceni szótárral már fölmérhetőbbé vált. 2005-ben
végre kezünkbe vehettük Kálnási Árpád nagy vállalkozásának gyümölcsét: a tekintélyes küllemű s beltartalmú, igényes kiadású Debreceni cívis szótárt. Sok fiatal hallgató
diákköri pályázatával vagy szakdolgozatával kapcsolódott be a majdcsak két évtizedes
munkába. Asszonykínzó és ciframénes, cécóbál, és gazdabál, gubacsapó és pulykatojásos… egészen a zsúzsúig. Megannyi szócikk segíti a debreceni népi kultúrában való
tájékozódást. Ezt szolgálja a fonetikus lejegyzés és a könyv anyagának hozzáférhetősége az Interneten. Ilyenformán a tízen – és huszonévesek hamarabb „rálapoznak” az
„unideb” friss egynyelvű szótárára.
Hadd köszöntsem az „őszikék” – korszakába érkezett kiváló tudóst több évtizedes
nyelvjárás – és helynévgyűjtő tevékenységéért, miután A Tisza – Túr közének földrajzi
neveitől a Debreceni cívis szótárig ért pályája. Nem szívesen, nem akarattal, de
ki kellett olvasnom a szótári Előszó és A
szótár anyaga tájékoztatóból a
személyes számvetést a „fogytán
van…” állapottal.
Mit kívánhatnék mást ebben a
kis
széljegyzetben,
mint
elfogadható egészséget, amiben
megterem még az alkotó kedv
és erő.
Fényeslitke,
2006. júliusában
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ÉBERT TIBOR
Paralellitás.

A két gimnazista
(Bartók és Kodály)
Szinte egy időben egymáshoz közel jártak iskolába.
Bartók Béla Pozsonyban, a királyi katolikus főgimnáziumban, Kodály Zoltán Nagyszombatban, a katolikus gimnázium diákjaként. Bartók 1899-ben érettségizett Pozsonyban, Kodály 1900-ban lett „érett” Nagyszombatban. A két város közötti távolság
alig ötven kilométer. Nem találkoztak egymással.
Pozsony, az egykori koronázó város és Nagyszombat (a „szlovák Róma”, ahogy
már akkor is nevezték) egyazon kultúrkörhöz tartozott, talán csak annyi különbséggel,
hogy a Duna-parti város egy kissé Bécs előcsarnokának számított.
Tudjuk, Bartók Béla Pozsonyban döntötte el, hova menjen az érettségi után: a császárvárosba, ahova ösztöndíja szólt, vagy Budapestre. Sorsdöntő volt ez zenei munkásságára, de sorsdöntő az egyetemes és magyar zenekultúra számára is. Mert milyen
Bartók válhatott volna Bécsben, meghatározva zenei fejlődését? Drámai pont ez Bartók
életében: következményeivel, a magyar zenéhez való viszonyában, fejlődésének szintézisében… A sorsdöntő választás Pozsonyban történik, Dohnányi hatására Pestet választja, a Zeneakadémiát.
Nemrég derült ki, hogy Kodály Zoltán már Nagyszombatban megfogalmazta életprogramját. Ujfalussy József tanulmányaiban olvashatjuk, hogy Kodály diákkorában
különböző élményeiről feljegyezte benyomásait és észrevételeit. A szerző Kodály
Zoltánné Péczeli Sarolta segítségével és hozzájárulásával megismerhette jegyzeteit.
Különösen érdekes a Zenei jegyzetek 1900. szeptember 2.-„második füzet” feliratú
írásgyűjtemény. Itt Kodály a zene sajátos természetéről és (már) a magyar műzene akkori helyzetéről ír dolgozatában. A dátum:1901. jan. 1. Vallja, hogy nemzeti zene és
költészet szoros összefüggésben áll egymással, felteszi a kérdést. ”Mi az a zenei elem,
ami a költészettől való elválás óta fejlődött ki?”; továbbá azt, Mi az oka annak, hogy a
zene csak a legújabb korban fejlődött ki?”, és nem a görögöknél, akik a művészetet
„oly tökélyre vitték”. De a legérdekesebb az, amit a zene sajátos magyar jellegéről ír,
ritmusról és intervallumról. „Csakis ebben van a nemzeti zene különbsége, a többi közös…” – állapítja meg. A nemzeti művelődés elsajátításáról szólnak gondolatai. Hadd
idézzem néhány sorát: „Magyar zene megteremtésére olyan ember kell, aki megáldva
erős zenei tehetséggel, alkotó erővel, kora gyermekségétől és ifjúságában minden idegen hatástól mentes legyen, de a nemzetinek a lehető legintenzívebben ki legyen téve.
Akkor aztán, mint gyermek ifjú, tele nemzeti hangulatokkal, ismerje meg a nagy idegen remekműveket, tanuljon meg rajtuk mindent, amit lehet, ismerjen meg minél többet belőlük: mert most már nem kell félni, hogy az idegen példa lebírja a benne levő
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eredetiséget, ha kezdetben általános emberi ösztön szerint utánozza őket.” Ars poetica
ez. Kétségtelen: ez már a kodályi életprogram, mely egy egész élet feladatává vált: egy
18 éves diák fogalmazta meg Nagyszombatban. Egy kissé hasonló a folyamat Bartók
Bélánál is – de máskép. A nemzeti ügy felismerése iránytűvé válik mindkettőnél.
Kodály az első impulzusokat Galántán és Nagyszombatban kaphatta. Az egykori
egyetemi város (univerzitását Pázmány Péter alapította), a gimnázium, a zenét szerető
és rendszeresen muzsikáló családok döntő hatással lehettek fejlődésére. Bartók néhány
kilométerrel odébb ugyanezt kapta a várostól: európai horizontot, műveltséget, tisztánlátást, sok kamarazenét, nagyszerű előadásokat, hangversenyeket a városi színházban, humanista eszményeket, magasabb rendű politizálgatást a polgári családoktól
(Rigeleéktől, Albrechtéktől). Európa, Közép-Európa betör a lelkükbe, és a szláv, német
tengerben erősíti nemzeti identitásukat. Az atmoszféra meghatározza a jövőt, az a néhány iskolai év útravaló egy életre.
Kodály 15 éves diákként írja első műveit. Zenekari nyitány, mise, oratórium, vonóstrió, az Ave Maria kerül ki tolla alól, tanárai felfigyelnek a tehetséges „különc” diákra.
Bartók Béla hegedűszonátát, kvartetteket, dalokat komponál Pozsonyban, töredékeket, több mint huszonhat művet, Polikeit igazgató névnapján bemutatják zongoranégyesét, hangversenyez, kísér.
Sorsszerűség, hogy két zenei géniuszunk majdnem azonos geográfiai helyről indul
pályájára, magával viszi szellemiségét?
Még valamit: Dohnányi Ernő úgyszintén a Kis-Kárpátok szülöttje, Pozsony indítja
el őt is, mint ahogy a kilenc éves Liszt Ferencet is, aki Esterházy Mihály palotájában
lép először közönség elé.
Vajon a zenetörténet véletlene ez a furcsa egybeesés?

Divertimento rekviem
(In memoriam Roger Accart)
I.
a csönd belemarkolt
a jövőbe
zsinoron lógtak a csillagok
vak fényei
s én csak vártam bámulva
a nagy varázslatra
tétován türelmesen
II.
elindultam a viharban
egyedül
mert szükségem volt
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a szelek démonaira
III.
te drága francia
barátom
liszt bartók ligeti
a magyar muzsika
csodálója
rajongásod köszönöm
hűségedet
láthatatlan könnyeknek
kottavonalain
e véráztatta föld
danse macabre-ja
pulzál
elakad az emlékezet
…
IV.
itt ültél
és szemben a hegyen
budán és mindenütt
vagy voltál és leszel
mint a felhők kontúrja
alkonyatkor és reggelen
valamit hordoz
belőled ez a táj
pedig messze
tengerek közelsége érint
néma fövenyek
magánhangzóinak
suttogása számadásról
vánszorog a megidézés
V.
emlékezem
amikor az ardeche-i
Uton
a psalmus hungaricus
zsoltárát hallgattuk
„ mikoron dávid
nagy búsultában
… keserű pohár…
most
összecsukódó hangok
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psalmusa zengené
de csak tátogó szavak
fuldoklása szól
VI.
zenei nagyhatalom vagyunk
mondták ránk
s te ezt így hitted
őszintén terjesztve
liszt volt egyik patrónusod
még szülőházába is
elkocsikáztál
hozzánk jőve
igen faust elkárhozása
a pusztáinkon
és távolról felvillan
a rákóczi induló
berlioz
így senki nem foglalta
imába reményeink
létezésünk élniakarásunk
bizonyosságát…
VII.
ma brahmsot hallgattam
s a kocsi
1000 kilométeres sebességgel
zuhant csöndek térfogatába
VIII.
most is felhők jönnek
mint oly sokszor
felhők felhőkön
az univerzum
összekuszálódott
üzenetével
IX.
Roger
nevedet motyogom
motyogom
és halkan dúdolgatom
mint egy schubert dalt
ének lesz belőle
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bimbóemlékezés…
X.
az ember öregségében
egyre inkább árva lesz
veszít veszít
a magány ráborul
elhullanak körülötte
a társai a kísérők
a lét meztelen
egy szűkülő tölcsérben
visszatekintve tapogatózva
vakultan
csodálkozások nélkül
az olvadás-dermedés
magába kapaszkodik
valamibe…
(epilógus)
nemsokára meghalok
s ez így van rendjén
de ez a halál
nem az én halálom
a természeté a hegyeké
domboké házaké tornyoké
a városé a madaraké füstöké
a szavaké a daloké
s az idő időtlenségé
a világ kioldódik belőlem
elvegyülve az univerzummal
maradok benne vele általa
nélküliségek örökkévalóságában
… … …

Budapest, 2007. Jan.30.
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Epigrammák
I.
megválaszoltam
megválaszoltuk
vajon azt ami válaszra vár?
válaszok csónakja
feleletek csobbanása
II.
a gondolatok zátonyáról
elhúztam a csöndet
válaszok csónakja
feleletek csobbanása
víz nélküli időben
III.
ezek az odakalapálások
kereplőzések
megrepesztik a csöndkupola
benedictusát
tudod merre az angyalok röpte?
hova a tiéd?
IV.
feltornászom magam
didergő lábbal térddel
ma éjjel
elsorvadt a harangok nyelve
s létrákat cipeltek fokok nélkül

Vári Zsolt: Női portré
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PÁVAY TIBOR
Isten kép?
Néhány gondolat Berkeley püspök feltételezett KépIstenéről.
Gondolkodom. Ez az egyetlen személyragos ige filozófusok egész tömegét kergette már
őrületbe avagy emelte a képzeletbeli pantheonba. S hogy ezek XVI.-XVIII. századi többségét racionalistának (ész-elkötelezettnek) szokás nevezni, nem jelenti, hogy más irányban
elkötelezett (avagy tapogatódzó) gondolkodók nem ütköztek bele a gondolkodás kérdőfalába. A gondolkodom kérdőfalába.
Érdekes kérdés, mi is az az éles határvonal, mi alapján racionalistának avagy empiristának sorolunk be egy-egy filozófust. Persze vannak látszólag vegytiszta esetek – az előbbire
a fal tulajdonképpeni megalapozóját, Descartes-t, az utóbbira Locke-ot szokás példaként
említeni. A határvonal racionalista oldalán a valóság építményét a gondolkodás tiszta elveiből igyekeznek megérteni; a túloldalon a megismerés alapja az érzéki tapasztalat.
Descartes-nál a fundamentum a cogito, mely egyedüli biztosítéka saját létemnek (majd
minden másnak is – sorban Istennek majd a külvilágnak); a túloldalon elmém tabula rasa
(tiszta lap), melyet az érzéki tapasztalat ró tele. A határvonal távolról kőfalnak is látszhat,
ám az ellentmondás valójában látszólagos. S a híd maga a gondolkodom kérdése.
Hisz amit az empiristák érzéki tapasztalaton értenek, további két részre osztják: külső
érzékelésre (sensation) s önérzékelésre (reflection); avagy belső gondolataim, öntudatom
reflexiójára. Ez utóbbi Locke-nál, Berkeley-nél, Hume-nál más-más néven bár de közel
azonos tartalommal megtalálható. Ám éppen az elmének, saját gondolati (ha tetszik kételkedési) műveleteinek tapasztalata (mint önreflexió) adja Descartes kezébe a fundamentumot, melyre egész rendszerét építi, megalapozva a teljes újkori racionalizmust. S bár ő az
első újkori európai kőműves, ki felismeri, megmássza s így felhasználja a gondolkodom
kérdőfalát, idővel népes követőtáborra lel. Kiderül, e falat nemcsak egyféleképpen lehet
megmászni, s nem is csak egy oldalról. De ez már messze vezetne, s mi most nem kalandozhatunk messzire (nem filozófiatörténetet írunk). Ami most minket sokkal jobban érdekel az, hogy egyik (falmászó) követője bizony nem más, mint az ízig-vérig empirista ír filozófus, a jó öreg Berkeley püspök…
Gondolom, sokaknak elsőre meglepő ez a merész rokonítás. Mindjárt tisztázzuk is: nem
azt állítom hogy Berkeley-t racionalista filozófusnak kell (avagy lehet) tekinteni. De ha
még ezt állítanám sem ez dolgozatom témája. A téma: Berkeley sajnálatosan keveset reflektált-kutatott-vitatott istenképe. Merthogy ez feltételezésem szerint igen is jó megközelítéssel rekonstruálható művein keresztül. (Melyekben nem egyszer racionalista argumentumokat használ.) Ám ahhoz, hogy ez a rekonstruálás sikeres lehessen, el kell felednünk
minden empirista-racionalista szembeállítást, előítéletet, végtére is ezek csak szavak. S
ahogy Philonousz1 mondta Hülasznak, a neveken felesleges vitatkoznunk, vitatkozzunk inkább a dolgokról magáról!
1

Berkeley alteregója egyik főművében, a „Three Dialogues between Hylas and Philonous”-ban, ahol
Philonousz, „az ész kedvelője” Hülasszal, az Anyag-hívővel vitázik s fejti ki nézeteit, lassan meggyőzve
Hülaszt tézisei igazáról.
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A. Immaterializmus
Immaterializmuson itt teljes anyag-tagadást értek – ahogy Berkeley is. Magának az
anyagnak, mint szubsztanciának a tagadását. A kiindulási alap Locke (kinek eszébe se jutott
tagadni az anyag létét) reprezentációs realizmusa (Nigel Warburton elnevezése), melynek
alaptézise, hogy számunkra a külvilágból csak annak megtapasztalása által bennünk létrejövő
képzetei adottak.2 (Valójában ez az elgondolás már Hobbes-nál is megtalálható.)
Ám Locke szembekerül azzal a dilemmával, hogy ezek az észleletek bizony gyakran
megcsalnak bennünket, s mondjuk egy tárgy színét más-más fényviszonyok között másként
látjuk, nem is beszélve az emberek közötti eltérő megítélésről. (Pld. a színek vagy az íz
esetében.) Ez ugye megkérdőjelezheti az érzéki tapasztalatba, az észleletekbe vetett bizalmunkat (ami Locke esetében rendszere összeomlását eredményezné). Locke ezt igyekszik
kiküszöbölni azáltal, hogy bevezeti az elsődleges és a másodlagos minőségek fogalmát,
ahol elsődleges tulajdonságnak nevez minden olyan tulajdonságot, amellyel a tárgy mindenképpen rendelkezik, függetlenül észlelésének körülményeitől; s mely tulajdonságok
mentális reprezentációi messzemenően hasonlítanak a külvilág valóságos tárgyaira. Ide
tartoznak a méret, az alak és a mozgás. Másodlagos tulajdonságnak tekinti a színt, szagot,
ízt, hangot, s a tapintást, melyekkel a tárgyak valójában nem rendelkeznek, csak érzékszerveinkre hatva keltik bennünk ezen érzeteket, melyek milyensége nagyban függ érzékszerveink természetétől. (Mintegy a tárgyaknak csak képességük van arra, hogy bennünk ilyen
tulajdonságok érzetét keltse.) Ezzel valójában a skolasztikus szubsztancia-akcidencia párost öltözteti új köntösbe, ám ez ódon köntös nem képes sokáig eltakarni a Locke-i rendszer következetlenségét.
Berkeley kritikusan elveti ezt a megkülönböztetést, s egyáltalán a szubsztancia fogalmát, lévén arról soha sincs érzéki tapasztalatunk. Továbbá következetesen továbbgondolja
azt az elsőre könnyen fogható tézist, miszerint számunkra nem közvetlenül a külvilág, de a
külvilág képzetei adottak. Márpedig ez ahhoz vezet, hogy amit nem tapasztalunk, annak
létét ne is fogadjuk el. Márpedig az anyagi világot (nem is beszélve a matériáról magáról)
soha sem tapasztaljuk meg közvetlenül. (Immaterializmus.) A tárgyak léte nem más, mint
érzéki észlelési lét. Nem több, nem kevesebb! Esse est percipi. (Létezni annyi mint érzékelve lenni.)
Ám felvetődik a kérdés: mi van ha én nem érzékelek valamit? Az megszűnik létezni? S
mi van akkor, ha én szűnök meg létezni: a világ is megszűnik velem együtt? Berkeley válasza: természetesen a világ létezett születésem előtt is, s elmúlásom után továbbra is fennáll.3 Berkeley a külvilág létét ugyanis nem kérdőjelezi meg (ahogy sokszor félreértik) –
csak a materiális külvilágét.
A világot két részre osztja: (B) eszmékre (avagy ideákra) s (A) szellemekre. Az előbbiek
az érzékelt, így létező dolgok, az utóbbiak az érzékelők. Semmi más nem létezik – bizonyosan. (A)+(B)=világegész. Pontosabban (!) semmi mást sincs okunk feltételezni. Hacsak azt
2

Egyebekben az elme ugye tabula rasa, Locke-nál az önreflexió is tapasztalat.
Egyebekben bármely hétköznapinak s ésszerűnek is mutatkozik ez a kitétel (majd jóval később Popper mutatja ki, mennyire nem az), Berkeley itt logikai ugrást követ(ett) el, hiszen következetesen szollipszizmusba
kellett volna elméletének torkollnia, révén semmilyen tapasztalat nem utal/tanít arra, hogy rajtam s érzeteimen kívül más is létezik! Itt valójában a jóval későbbi Husserl-i fenomenológia egyik alap-paradoxona üti fel
fejét. Persze felfoghatjuk más szubjektunok létezésének tételezését látens premisszaként is, s talán ez a helyes
megközelítés.
3
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nem, hogy más emberi szellem(ek) is rendelkeznek eszmékkel, érzékelnek dolgokat, s amit
ugye érzékelnek az létezik. Az eszméknek két osztálya van: (B1) amelyek a szubjektum képzelőerejéből származnak; s amelyek (B2) kívülről származó érzéki észlelések. A kettő elkülönítését Berkeley nagyrészt problémamentesnek veszi, szellemesen hivatkozva a mindennapi gyakorlatra.
No de hogy is van ez? Mindenki parttalanul érzékel (s így teremt), összehangolatlanul?
A tapasztalat nem erre tanít, ezzel szemben azt mutatja, hogy mikor akár csak néhány pillanatra is kilépek egy szobából, az nem szűnik meg létezni, s oda visszatérve ugyanabba a
szobába jutok, ahol ugyanazok a dolgok léteznek – s nemcsak a magam, de mások számára
is. Pedig ugye az esse est percipi értelmében a dolgoknak arra az időre meg kellene szűnniük létezni, míg nem érzékelem őket. De ez csak az egyik (*) furcsaság, a másik (**) hogy
minden ember ugyanabba a szobába jut ha ugyanoda lép be! (Tehát ugyanazt (a létet) érzékeli.) Ebből Berkeley azt a következtetést vonja le, hogy akkor a külvilág dolgait akkor is
érzékelnie kell egy mindenérzékelő szellemnek, ha más véges emberi szellemek ezt nem
teszik meg. Továbbá hogy minden egyes véges emberi szellem ezen isteni, mindenérzékelő
szellem ideáit afficiálja. Tehát Isten létezik mint szellem, s biztosítja a világ rendjét, állandóságát, mint egyfajta kollektív memória. De tényleg ilyen egyszerű s egyértelmű lenne a
dolog? Aligha…

B. Isten léte
A legkézenfekvőbb probléma Isten léte. Sokan úgy tekintenek Berkeley megoldására (ti.
Isten bevezetésére a rendszerbe), mint egyfajta deus ex machinára, mellyel minden problémát
– ha tetszik tisztességtelen egyszerűséggel – kellő érvelés nélkül megold. (A gordiuszi csomó
feloldásának eszköze.) Mások szerint ez Berkeley rendszerének elengedhetetlen része, lévén
éppen Isten létének bizonyítása filozófiája célja, s ennek áll szolgálatában a materializmus
diszkreditálása (a hit érdekében). Csakhogy mindkét értelmezés félreértésen nyugszik:
Berkeley személyét kéri számon, s nem a rendszer koherenciáját.
Álláspontom szerint Isten rendszeren belüli létét kell tisztázni, mely jelenti egyrészt mibenlétét (C. pont) – vagyis tevékenységeit, akcióit, szerepét a rendszerben; másrészt a létezése mellett felhozott argumentációk összességét. Ezek együttese reményeim szerint rávilágít
arra, hogy Isten léte nem a rendszer következménye, de éppen fundamentuma (ahogy azt J.
D. Mabott is állítja), melyből kiindulva (miután mibenlétét tisztáztuk) kell újraértelmeznünk
a teljes Berkeley-i rendszert magát. Isten léte tehát maga a gordiuszi csomó!

C. Isten mibenléte
„Esse est percipi aut percipere.”
A tárgyak léte az észleletté válás, a szubjektumok léte az észlelés.
Isten egyrészt ugye szellem (A). Vagyis: érzékelő szubjektum. Továbbá omnisense, tehát mindenérzékelő, hiszen az összes lehetséges érzékelési tapasztalatok összességével bír.
Mivel ideáink (B) passzívak, kell aktív erőknek is lenni a rendszerben. Ezek a szellemek
(A).
Isten tehát továbbá potens, mi több omnipotens – következetessége az egyedüli biztosítéka a természeti törvények (az állandóság) létezésének, s a véges szubjektumok kompati90
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bilis észleleteinek. Az istenség oly módon észleli a világegyetemet, hogy elgondolja, vagyis elgondolása útján hozza létre. Berkeley az amerikai dr. Samuel Johnsonnak írott levelében megjegyzi, hogy nézete csak megfogalmazásában különbözik attól a teológiai doktrínától, mi szerint Isten a világegyetemet folytonos teremtés útján tartja fenn. Így a világot
alkotó ideákat az istenség okozza, és ezen oksági tevékenység eredményeképpen jelennek
meg tudatunkban: ez a metafizikai leírási módja annak, amit közönségesen úgy írunk le,
hogy fákat látunk, ételeket ízlelünk és így tovább. „Nem arról van szó, hogy az utóbbi leírási mód hamis vagy téves, mert nem az; a valóság közönséges és metafizikai leírásai
Berkeley szerint egyazon dolog alternatív leírásai.”
Isten tehát (i) teremtő, mi több (ii) folytonosan teremtő; (iii) potens, sőt (iv) omnipotens,
(v) érzékelő sőt (vi) omnisense szellem (A). Szellem, vagyis – s itt van a kutya elásva –
nemcsak érzékelő, de (vii) egyben gondolkodó dolog is. Sőt, csak gondolkodó dolog!

A cogito Istene?
Álláspontom szerint igen. Ezen álláspontot helyességét két példán keresztül igyekszem
bizonyítani. Az első (I) az a mód, miképpen Berkeley mint Philonousz (s már itt érdemes
felfigyelnünk a nousz szeretetére) megfogalmazza istenképét, s érvel léte mellett. A másik
(II) ahogy a bibliai Genezist magát értelmezi rendszerében.
(I.) Hülasz argumentációja, mellyel egy pillanatra megszorítja a végig fölényes
Philonouszt Isten léte tekintetében, a következőképpen rekonstruálható. (A premisszák értelmé a fentiekből már megérthető, nem szükséges hozzá a dialógus egészét ismerni.) (H1)
Az ideák passzívak, tehát semmilyen hatóerőt nem foglalnak magukban; (H2) Isten tisztán
aktív lény; (H3) Ideák nem hasonlíthatnak/fedhetnek le aktív dolgokat; (H4) H.: „Semmi
idea sem lehet tehát hasonló Istenhez s nem ábrázolhatja.”
Itt látszólag – szinte egyedülálló módon – Philonousz gondolatmenete megtörik, hiszen
elismeri H4 végkövetkeztetést, s csak egy ízig-vérig racionalista érvrendszerrel képes úgyahogy kivágni magát. Ez az érvrendszer számunkra már sokkal érdekesebb, miszerint: (P0)
„Első kérdésedre bevallom, nincs tulajdonképpen ideám sem Istenről, sem más szellemről;
mert ezek aktívak lévén, nem ábrázolhatók teljesen tehetetlen dolgokkal, minők ideáink…”;
(P1) „Mégis tudom, hogy én, ki szellem, vagyis gondolkodó szubsztancia vagyok, létezem,
oly bizonyosan, mint hogy ideáim vannak.” S ha komolyan vesszük ezeket a szavakat,
felismerhetjük benne a descartesi cogito ergo sum érvelést, hiszen pontosan oly bizonyosan tudom, mint hogy ideáim vannak. Ezt még kiegészíti azzal, hogy „Továbbá tudom, mit
értek az én és a magam szón; és ezt közvetlenül intuitíve tudom, bár nem veszem észre úgy,
mint egy háromszöget, hangot vagy színt.” Tehát itt már valódi gondolkodomról van szó!4 5
4
Ezt azért fontos kiemelni, mert Berkeley mint kötözködő Hülasz már ekkor megfogalmazza azt a későbbiekben
nagy népszerűségre szert tevő érvet (Ld. pld. Husserl: Karteziánus elmélkedések), mi szerint jogosan ebből
(csak) az következik, hogy én egy „hullámzó idearendszer” vagyok, támasztásra szolgáló szubsztancia nélkül.
Tehát az Én létét ez nem bizonyítja. Berkeley mindazonáltal nem köti hosszan az ebet a karóhoz: saját gondolatai önreflexiójának léte végül is számára elégséges lesz az egyes emberi szellem (mint érzékelő gondolatteknő),
valójában a descartes-i Én létének bizonyítására.
5
Megfigyelhető továbbá, hogy (A) és (B) megkülönböztetésének alapja azonos Descartes test-lélek felosztásának differencia specifikájával. „Az Elme, Szellem, Lélek azon oszthatatlan, nem kiterjedt dolog, amely gondolkozik, tesz, észrevesz. Azt mondom oszthatalan, mert nem kiterjedt…” S a problémák itt is a két species egymással
való logikailag össze nem egyeztethető ám szükségszerű kapcsolattartásából adódnak!
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Mi több valódi Énről! „Tudom hogy Én, egy és ugyanaz az Én, veszem észre a színeket
és a hangokat, hogy a hang nem vehet észre színt, sem a szín hangot; én tehát egyéni princípium vagyok, különbözöm színtől és hangtól és ugyanazon okból minden érzéki dologtól s
tehetetlen ideától.” Az így önmagát felismerő egyéni véges szellem (az Én) képzetéből véli
levezethetőnek, pontosabban felismerhetőnek Isten (mint Ő) ideáját. Egyrészt (P2a) ha ideám nem is, de valamiféle képem lehet magamról, mint Énről, úgy elvben lehet Istenről is;
másrészt (P2b) a gyakorlatban éppen saját magam Énképéből alkotom meg Isten ideáját.
„Mert minden fogalmamat, mi Istenről van, saját lelkemről való elmélkedéssel nyertem,
emelve tehetségeit s eltávolítva tökéletlenségeit.” S az itt alkalmazott istenérv lényegében
egyezik Descartes által az Elmélkedésekben leírtéval. (Ontológiai istenérv.)
Végül fontos még felismernünk, hogy Isten ’ideája’ új speciest hoz a rendszerbe: a képet – mely se nem (A) se nem (B); de nem is valami radikálisan különböző (C); inkább (A)
és (B) keveréke. Egyfajta (AB). (A továbbiakban tehát világegész=A+B+AB.) Berkeley
istene valójában KépIsten. „Tehát nem mondom hogy a lelkem idea vagy ideához hasonló.
Mégis a szó értelmét szélesebbre véve, a lelkemről mondható, hogy szolgáltat nekem ideát,
azaz képet vagy másolatot Istenről – bár valóban nagyon tökéletlent…” „Tehát bár nem
inaktív ideám, van magamban mégis bizonyos fajú aktív gondolkodó képem az Istenségről.”

D. Képismeretlenes egyenlet
Térjünk át a (II) példára, a világ teremtésére. Berkeley szerint Isten gondolataiban mindig minden dolog jelen volt (avagy létezik s létezett) – s a teremtés aktusa Isten részéről
nem volt más, minthogy érzékelhetővé tette az emberek számára saját gondolatai egy részét. Vagyis a platóni methexis értelmében részesülünk Isten ideáiból! Az Istenképet tehát
tovább pontosíthatjuk, miszerint Isten nemcsak hogy (vii) gondolkodó dolog is; de (viii)
kizárólag gondolkodó dolog; más aktivitása nincs. Továbbá (ix) egyfajta örökkévaló kép
(AB), mely nem érzékelhető – csak gondolati úton megközelíthető!
Vagyis: van is (mint Kép), nincs is (nem érzékelhető, s emlékezzünk az esse est percipire); léte határhelyzet.

Racionalista elmélet?
Ha visszaemlékezünk, hogyan is határoztuk meg a racionalizmust (mint a határvonal
egyik oldalát), a fentiek alapján kétségkívül. Hiszen „A határvonal racionalista oldalán a
valóság építményét a gondolkodás tiszta elveiből igyekeznek megérteni; a túloldalon a
megismerés alapja az érzéki tapasztalat. Descartes-nál a fundamentum a cogito, mely
egyedüli biztosítéka saját létemnek (majd minden másnak is – sorban Istennek majd a külvilágnak).”
Lássunk tisztán, hova is jutottunk. Berkeley mind önmaga, mind Isten, mind a külvilág
létét a gondolkodásból vezeti le. Ám ez csak akként felimerhető, ha rendszerét logikailag
rekonstruáljuk, s (f)elismerjük benne Isten létének (melyet gyakorlatilag egyfajta csonkított
ontológiai istenérvvel vezet be a rendszerbe), mint Képnek a jelentőségét. E KépIsten léte
tehát maga a gordiuszi csomó, melyet kibontva álláspontom szerint a Berkeley-i rendszer
újraértelmezendő, logikai érvstruktúrája rekonstruálandó s rekonstruálható. (Ha logikailag s
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nem időbelileg nézzük a rendszert, valójában a gondolkodásból indul ki, s ugyanabból jut
el Isten s a maga – mint gondolkodó dolgok, szellemek –létéhez.)
A rendszer rekonstruálását nevezem tehát képismeretlenes egyenletnek – mely egyenlet
tényleges, részletekbe menő rekonstruálása (megoldása) persze már meghaladná kereteinket. Mindamellett a fő csapásirányokat talán érdemes még röviden felvázolni, úm. (+) a létezés specifikájának újragondolása; a KépIsten ontológiai státuszának pontosítása; (++) a
KépIsten mint istenkép s mint ontosz mibenlétének kifejtése; (+++) a világegész összetevőinek pontosítása; (++++) idea s szubjektum kapcsolódása mint rejtély megoldási helyei;
(+++++) a halál legalább hipotetikus értelmezése. Érdekes lehet továbbá a Descartes-i s a
Berkeley-i érvrendszer mint logikai folyamatok párhuzamba állítása, összehasonlítása.
Ezzel párhuzamosan az istenérvek s a külvilág bizonyossági fokának rekonstruálása, öszszehasonlítása. (Egy helyen Hülasz is használja az illúzió-, s a démon-argumentumot.)

E. Zárszó
A fenti írás kísérlet – a szó nemes értelmében gondolatkísérlet. (Ahogy az esszé műfaja
per definicione maga is az.) Nem állítom hogy mindenben igazam van, de az általam felvetett kérdéseket relevánsnak vélem s mindenképp újszerűnek. Isten lététből (mint látens fundamentumból) újraértelmezni a Berkeley-i rendszert mindenképp érdekes kísérlet lenne. De
ha ezt nem is fogadjuk el (s nem tesszük meg), néhány különös eredményt, felismerést akkor
is magunk mögött tudhatunk. Ezek közül a legfontosabbak: Isten mint Kép léte (hisz az ún.
külső valóságban nem helyezhetjük el mint magában lógó szellemet – sokkal inkább az látszik valószínűnek hogy a véges szellemek szerinti külső valóság is csak egy része Istennek,
mint pusztán gondolkodó lénynek); Isten ontosz voltának furcsaságai; a kép mint köztes
(harmadik) világalkotó species felfedezése; a racionalista argumentációk kiemelése; nem egy
helyen a descartes-i gondolatmenettel (sőt előfeltevésekkel, megközelítési módszerekkel)
való párhuzam.

A szerző adatai:
Pávay Tibor szociálpedagógus, filozófus, esztéta
(jelenleg filozófus Phd-hallgató a DE-BTK-n)
4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 9.
E-mail: bajvivo@chello.hu
Tel.: 06 20/470-4306
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MÁTYUS ATTILA
Választás
rohadtul hosszú volt a tél
persze a tavasz
átbasz csak megint
és rögtön nyár lesz
forró mint a vér
kihűl a kávém
de egyre megy
hideg vagy meleg
szádban keserül az íz
minden ugyan az marad
csésze alján fekete zacc
nagy-magyarország

Elrejtőzve
Az Utat kerestem;
- zsákutcákba vittek,
önjelölt tanítók
kik magukban hittek.
Igazságra vágytam;
- hazugságot kaptam,
nem segített senki,
majd nem belehaltam.
Életet akartam;
- csak halált találtam,
vércseppként rejtőzőm
töviskoronádban.

A nagyszentmiklósi kincs 2. korsója
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Bizonyosság
jégeső mód kopogó
csonka mondatok
rajzanak körülöttem
.

én véremben hordozom
mint egy furcsa gént
mely elfajult vak hibás
holt versekbe zárt szavad
s a kő alól is
élővé olvad bennem
e sorsverte fajra szórt
átkod és imád..
kegyelmet hol találunk.
a mindenség határán
vagy már túl azon
pihenhet-e a vándor
keblébe rejtve titkon
addig míg lehet
reszkető madár dalát.
úgy élni hát mint a fák
nem szólni semmit
a fejsze kínja ellen
másért.nem önmagunkért
lenni hát azzá
e rongyos puszta tájon
mivé lennünk kell
rendületlenül
élő bizonyságul hogy lehet.
míg ki nem csapja szívünk
e mohó .. a lét
túlfeszült áramkörét
fejem lehajtom Uram
legyen hát akaratod.
könyörülj. hitetlen híveden
Aranyozott ezüst hajfonatkarikák
a honfoglalás korából
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VARGA JÁNOS
Egy igazi hős Miskolcról, Hernádkakról
(Vass Tibor: Felhasznált irodalom. Olvasógyakorlatok. Parnasszus Könyvek, Budapest,
2006.)
Ha művekről szóló műveket veszünk a kezünkbe – kritikát, recenziót –, elsődlegesen
magára a reflexió tárgyára vagyunk kíváncsiak: mi a véleménye másnak, a szakmai tekintélynek arról a (szöveges vagy nem szöveges) alkotásról, amely a mi érdeklődésünket is
valamilyen mértékben felkeltette. Ha általunk már olvasott (látott, hallott stb.) műről van
szó, az esetlegesen pozitív vagy negatív kritika megerősít kialakult ítéleteinkben, árnyalja
azt, vagy vitára ingerel, felbosszant, dühöngésre késztet, mentális-fizikai elváltozásokat
okoz szervezetünkben. Szélsőséges esetben valamiféle testi erővel való fenyegetés kiváltója is lehet a reflektív szövegmű, kivált akkor, ha a tárgyalt alkotás létrehozója is az olvasók táborát gyarapítja. (Ismerünk olyan anekdotát a közelmúlt magyar irodalmából, amelyben a szenvedő fél – író – veréssel fenyegette a kritikusát. Az író már meghalt, a kritikus
él.)
Abban az esetben viszont, mikor a kritikákat, recenziókat összegyűjtik, kötetbe rendezik
segítő és szorgos kezek, az olvasók figyelme a kritikusra összpontosul, az ő neve miatt veszik meg a könyvet, és olvassák el.
Vass Tibor kötetbe gyűjtötte ilyen tárgyú írásait, ki is adták 2006-ban. A fentiekből következően a kötetet elsősorban azok olvassák (olvasták) el, akik Vass Tiborra, és az ő írásművészetére kíváncsiak.
Vass egy igazi hős, első és utolsó mindenik dalában, ő bír (főhangsúly) hős lenni.
Hernádkakon, a ferde diófa árnyékában, a Miskolc–Budapest vonalon közlekedő Intercity
büfékocsijában, a miskolci Tokaji Borozóban, otthon, párnák (könyvek) között. Nála a recenzió helyzetdal: befordúltam a konyhára, hogy a Lövéteit olvassam. S azt mondja a feleségem. Vagy a másik nő.
A versbefogadás mindig történés ezekben a szövegekben, a versbefogadásnak Vassnál
ideje van, és nem absztrakt, az olvasás idői attribútumától elvonatkoztatott művelet. Életünk (élete) pillanatait töltik ki a versolvasások, és kapcsolódnak más életpillanatokhoz,
vagy felidézik azokat.
És megfordítva is: életünk eseményei kitöltik, módosítják, finoman elcsúsztatják a befogadói folyamatot. A velünk (bennünk) történő dolgok, a mentális és tárgyi körülmények
díszítik a tárgyalt, olvasott lírát. A Tokaji Borozó eloldja a földtől, a kötet lapjaitól a verset,
s tiszta, lágy szavára kipörgés lesz. Midőn ezt írtam magamnak, a jegyzeteimbe, még nem
tartottam ott a könyvben, ahol maga a szerző erősít meg: „… a vagyontárgyalás azon kevés
verseskötetem közé tartozik, amit ugyanúgy olvastam pl. buszon, mint a piacon, olcsó paprikáért hosszú sorban állva: volt eset, hogy a versek nem zavartak a buszozásban, volt,
hogy a sorban állás nem zavart a versolvasásban; …” (36.). A kötet hátoldalán
Podmaniczky Szilárd ezt így interpretálja: „a kritika megélhetősége attól is függ, mit tud a
saját környezetéből beépíteni. vass tibor fordítva csinálja, nem az életét viszi a kritikába,
hanem a kritikát az életébe, és onnan adja vissza, »tessék, ezt én rágtam meg«…”.
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Kabai Zoltán Repülőszőnyeg c. kötetéről szóló szövegében a végletekig viszi élet és
irodalom egymásba játszásának minősített esetét. A hősök – különféle nevű és rangú újságírók, a Borsodon kívüli életteret elfoglaló magyarok számára ismeretlen emberek, titkárnők és egy Recsket megjárt öreg bácsi, azonkívül egy kutya – élettörténetei és eseményei viszik a prímet és a Szem besülő c. írást a végkifejlet felé. Olvasmányos mű,
Kabai Zoltán megbocsát.
Vass Tibor azon irodalmárok közé tartozik (sokan vannak, kevesen vannak), akik tudnak írni. A másik halmazba tartozók úgymond tudományosan felkészültek, de íráskészségük – hm – hagy kívánnivalót maga után. Szárazság és objektivitás innen eredeztethető. Ez
azért vicces, mert ha valaki elhatározza, hogy gondolatait és érzelmeit például a zene által
(is) szeretné kifejezni, viszont nem tud énekelni és hangszeren nem hajlandó megtanulni
játszani, akkor az kínos következményekkel jár – önmaga és mások számára is. Az írással
kapcsolatban ezek ignorált tényezők a tudomány emberei részéről. Vass ezekkel a problémákkal nem küzd, olvasóbarát módon képes írni.
Kedves metódusa a szóasszociációs szövegalkotás: mi jut eszedbe az adott, éppen olvasott szóról, s az mit idéz föl stb. Mint a sumerológus nyelv- és eredetfejtők, akik a hangalaki azonosság alapján viszonylag gyorsan eljutnak idegen szavaktól értelmes magyar szóalakokig, mindig csak egy-egy hangot cserélve lépésenként. A szavak ösvényén majd eljutunk valahová, egyelőre még – a kezdő lépésnél – fogalmunk sincs, hogy hová. De fut a
szekér, kereke zsírozva és olajozva: zsírunk a természetes, meglévő olvasottságunk és műveltségünk, olajunk az internet keresőmotorja. A módszer nagyon szellemes szójátékokhoz
vezet, néha (ritkán) viszont keresettnek tűnhet a „megoldás”.
A szóelőfordulás, valamint annak keresése: tűnhet ez a műveltség dicséretének vagy a fitogtatásának. A klasszikusok citálása a memória teljesítménye. (Nem biztos: lásd a
büfékocsis történetet, amikor hősünk az „egész” szót próbálja felidézni az ismertebb magyar
versekből. Minden találat egy-egy unicumot érne.) A citálás lehet keresőbe gépelés általi
egyszerű és léha mutatvány (nem Kunst). Nem tudom. Nekem rokonszenvesebb az első változat: egy irodalmár, aki mondja fejből, hogy bizonyos szavak mely klasszikusunk melyik
művében fordulnak elő. Vagy egy árnyaltabb verzió: hősünk rövid vakarózás után löki a
költőt meg a verscímet, aztán már csak a pontos idézet keresése következik a betűrendes
mutató segítségével.
(Közben kitaláltam még egy megoldást. De azt nem árulom el.)
A recenziók előtt egy-egy részt kiemeltek a könyvet megtervezők az adott szövegből.
Kedvcsinálónak, vagy minek. Itt a könyvben – úgy érzem – azt a lehetőségünket erősítik, támogatják ezek a kis előzetesek, hogy mégse olvassuk el a főszöveget. Ugyanis ha eleve eldöntetett, hogy a kötet el lesz olvasva – márpedig ha kézbe lett véve a könyv, akkor ennek
megvan a maga esélye –, akkor ezek a pretextusok zavaró tényezők: át kell ugrani őket. Az
viszont igaz, hogy telik velük a lap, nő az oldalszám. Grafikailag tetszetősen megoldottak: elforgatás, betűtípus stb. De önmaguk – illetve a kötet – ellen játszanak, hiszen ha komolyan
vesszük ezeket, romlik az elolvasás esélye. (Újságokban, hetilapokban is szívesen alkalmazzák ezt a módszert, kiemelésre, figyelemfelhívásra: persze, ott is a szelektálás bűnrészesei.
Ám ott inkább helyük van, mint egy ilyen kötetben; a mennyiség, a megjelenési gyakoriság
inkább kedvez a szöveg „önsorsrontásának”, az előzetes alapján történő olvasási lemondásnak, elkerülő magatartásnak.)
Ha már a módszerek megfigyelésénél tartunk. A Petőcz András és Faludi Ádám köteteit
tárgyaló írásban (Mi kéne, ha vóna) a keresett és talált tárgy megtisztítását, magát a folya97
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matot érhetjük tetten. Illetve ez a tettenérés lenne a szerzői intenció. A módszer, amint írja
önmagát: „Kéne valami…”. S akkor jöhet az olvasottság meg/vagy a kereső. Itt azonban –
véleményem szerint – éppen a módszer inverzével találjuk szembe magunkat: az idézetek
vannak meg előbb, s a talált idézetek generálják az óhajtást. Ez viszonylag könnyen belátható, kitapogatható – lásd: „Kéne valami irodalmiszexuálismedúza.” (76.)
Aztán ebben a szövegben találkozunk azzal is, hogyan viselkedik a kritika, amint a kritikát kritizálja. A végéről(?) kezdi a dolgot, a (tárgy)szövegre reflektáló szövegeket olvassa, minősíti, vitatkozik velük (vagy egyetért); ez vezet el a tárgyalt kötetekhez való olvasói,
kritikusi viszonyulás feltárulásához. Mint új olvasók, akik már Petőcz és Faludi, a könyveikről szóló kritikákon dohogó (nem dohogó) Vass Tibor szövegeit (valamilyen szinten)
együttesen ismerjük – s ezeket befogadásilag figyelmen kívül hagyni nem lehetséges – jutunk vissza az eredeti (Petőcz, Faludi) szövegekhez.
Ha eljutunk egyáltalán – ha jól dolgozott Vass Tibor meg az írása. Vagy nem jutunk el,
mert ezt a magánügyüknek tekintjük (Vassnak, Petőcznek, Faludinak, a megidézett Pécsinek, Győrinek stb.). Mert mi nem is rájuk vagyunk kíváncsiak igazából (így együtt), hanem
csak Vassra: hogyan olvas, milyen a büfékocsi az IC-n, hogy hívják a feleségét, ilyenek.
Mert a barátunk Vass Tibor. Vagy nem az: nem ismerjük személyesen. Vagy a kettő között
valahol.
A recenzeált kötetek szerzőinek a neve nem tartozik a túlzottan ismerős kategóriába
(ettől finomabban már nem lehet fogalmazni), Vass mégis ezeket preferálja, mondhatni: ez
a szakterülete. Az „elsővonalt” alig képviseli valaki: Lackfi, Bodor Ádám, Zalán. A gyűjteménybe felvett írások megjelenési helyei leginkább: Új Könyvpiac, Az Irodalom Visszavág, Új Holnap, Eső, Parnasszus, Árgus, Észak-Magyarország.
A kötetborító biztosra megy, esetleg ha valaki nem értené, miről is van szó. Felhasznált
irodalom: ez egyértelmű, sőt – kissé didaktikus; alcím (1.): Olvasógyakorlatok (ha az olvasó mégsem értené, mindenek ellenére); alcím (2.): Recenzióregém (műfajkijelölés és –viszszavonás, de[kon]strukció, azonkívül játék a betűkkel, szavakkal; 1997–2005 (pontosítás).
S mindez a Parnasszus Könyvek Magasles c. sorozatában: érted?! Tökéletes kiszolgálás a
kötetborítót a könyvesboltban megpillantó olvasónak, vásárlónak. Nincs zsákbamacska.
Plusz a fotó: lyukatlan kulcslyuk.
Ha a recenzió kötetbe gyűlik (gyűjtik: nem megy az magától), akkor a tárgyalt kötetek,
szerzők valamivel hátrább szorulnak, hangsúlyosságuk, jelenlétük intenzitása csökken. És
előre lép az elkövető, a sötétben bújkáló, a kulcslyukon kukucskáló. Ekkor már nem kell a
valóságos lyuk, nem az a fontos, hanem a lyukat körülvevő felület mívessége, mintázata; s
hogy masszívan rajta van valamin. Lehet az deszka, korhadt léc vagy gyalult-csiszolt keményfa, hol az erezet kirajzolódása is céltudatos munka és gondos kiválasztás eredménye.
Apropó, külcsín. A vizualitás, a tipográfia téttel bír hősünk számára. (Persze, hiszen Vass
képzőművész, költő, szerkesztő, és még sok minden más; érdemes megkeresni a Spanyolnátha honlapját a nagyközönségnek.) Figyelmét nem kerüli el a könyvek borítója, tördelése,
vagy a szerzőfotó. Hiszen a szemnek is táplálék a szöveg, nem csak az agy nyelvi feldolgozórendszereinek, az agyféltekék szemantikai, grammatikai és fonológiai műveletekért felelős területeinek.
A kötet vége felé az ún. „helyi irodalom”-mal foglalkozó írások némiképp apasztják a
nem helyi olvasók figyelmét. (Vass berzenkedik magától a „helyi irodalom” fogalmától is.
„Annyira utálom ezt a kifejezést, hogy az csuda.” [201.]) Persze, tudjuk: a dilettantizmus
káros és fárasztó, nem érdemes rá (köz)pénzeket pazarolni. Vass az ezt tárgyaló írásokban
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indulatos, a legindulatosabb. A szelíd Vass, akinek nem teszi elviselhetetlenül keserűvé a
büfékocsiban elfogyasztott sörét meg unicumát a némely visszafogott képességeket prezentáló versgyűjtemény, amelyet éppen olvas. (Berzsenyi írja A kritikáról: „Kiváltképpen
pedig szükség, hogy a kritika a költészekkel vigyázva bánjon, nehogy a merészt félénkké s
a melegszívűt hideggé tegye, s ezáltal szárnyaikat szegje.”) Itt dühöng (jogosan – ez a véleményem a rekonstruált gaztett-sorozat vassi interpretációja ismeretében), meg csapkod
(megérdemlik, biztosan). De Vass Tibort Miskolcon kívül is olvasnak – így van ez jól –, s
ha már az ún. „helyi irodalom” kategóriáját nem szeretjük, akkor ebből az is következik,
hogy ezek a szövegek nem bírnak akkora téttel, mint a megelőzők.
A recenzens, a kritikus kedvet csinál. Olvas helyettünk, szűrőként funkcionál; sok
könyvet soha kezünkbe nem vettünk volna, ha nem ír róla – például a Vass. De nem csak
csinálja a kedvet az olvasónak, el is veszi. S itt kezd a táj – veszélyesen – lejteni. Mert a
kritikus (recenzens) áldozatok elejtésére is képes, hivatalos kilövési engedélye van. Minél
magasabb pozíciót foglal el az úgynevezett normáltudomány intézményi rendszerében, annál jobb minőségű fegyverek és töltények használatára jogosult.
Az viszont már az „egyszerű”, érdeklődő-olvasó joga, hogy az áldozatot valóban áldozatnak tekintse. Ugyanis meglepően nagy százalékban vannak olyan intézményesenhivatalosan kilőtt apró- és nagyvadak, akik nem szolgáltak rá a szerepükre, műveik minősége okán. Ezt minden olvasgató ember tapasztalatból megerősítheti.
Tudjuk – főleg lektűrből és filmekből –, a hősök néha gyilkosságra kényszerülnek az
igaz ügy érdekében. Vass Tibor egy igazi hős, a kritika fegyverének használatára jogosítványt nyert. (Nem kapott: szerzett!) De fiatal, egészséges, első osztályú vidéki srác. A szelídebb fajtából.
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BALOGH PÉTER
A megbocsájtás kertje
- Ez az - nyitott be Vili a kiskapun, aztán intett, hogy mehetek. Először nem láttam
semmit, nem csak azért, mert este volt, hanem… nem is tudom, miért. Talán kertszerűbbre számítottam, és a látásom valószínűleg nem akarta elfogadni, hogy mást kell
közvetítenie, mint ami az elvárásom volt.
Szóval leléptem egy egyfokú kis lépcsőn, és már benn is voltam- mondhatnám így
is. Semmi szecessziós nem volt benne, így a második asszociációmnak is lőttek. Előző
este ugyanis megpróbáltam elképzelni, és képtelen voltam olvasmányemlékeimtől
megszabadulni: ha kert, illatterhes és kicsi, tele indákkal- jelentem, tévedtem. De nem
kellemetlenül.
Rézsútos, rőt fényben kőszobrok nőttek a kertben, némelyik deréktól fölfelé látszott
csak, sőt, volt egy, aminek csupán a feje volt kinn a földből. A köztük lévő teret ragyogó pázsit borította.
- Na milyen? - vigyorgott mellettem Vili. Nyilvánvalóan élvezte a helyzetet.
- Szép - válaszoltam, de ezt csak úgy mondtam. Szoborparkot végül is láttam már.
- Ezt csak úgy mondod - vette a lapot Vilmos - de ha megnézed őket közelről, rájöhetsz, miért is hívtalak ide.
Így hát beljebb ballagtam a szobrok közé, először a fejhez. Ismeretlen volt. Egy tokás fej, gülüszemek-kel. Gondoltam, rákérdezek.
- Ő ki?
- Remek érzékkel választottad őt, barátom. Ő ugyanis az első, aki idekerült - kezdte
meg a feltárást
a kert gazdája. Nem mondta, ki az, de gondoltam, majd rátér.
- Ennek a szobornak a története e hely genezise és fő magyarázata- ezzel V. leült a
fejre, én pedig rágyújtottam.
- Amikor kicsi voltam, négy éves, a tengernél nyaraltunk. Akkor kezdtem el magamtól beszélni tudod, nem utánozni a felnőtteket, hanem szóvilágot alkotni, a magam akaratából.
Egyszer például anyám rámutatott egy kagylóra, és megkérdezte, mi az. „Kavics” válaszoltam, pedig tudtam, hogy kagyló.
Na, kábé erre gondolok.
Szóval ott a parton a nagybátyám betakart finom, nedves homokkal, mert az olyan
jó móka. Hogy a fekvő embernek csak a feje látszik ki. Először tényleg vicces volt,
aztán már nem. Nem bírtam kimászni, nem azért, mert gyenge voltam hozzá, hanem
mert már nem csak a föveny fedett - vele együtt a nagybácsi akarata is, akit Rezsőnek
hívnak
egyébként.
Tudod,
a
felnőtt-akarat,
hogy
veddeztfölkisfiam,
eddmegeztarezsőbácsikedvéért. És az ember fölveszi, megeszi. Sírtam. „Hülye játék” kiáltottam. Akkor Rezsőbácsi kiemelt onnan, én meg elszaladtam mosakodni. „Jaj, bocsáss meg, nem akartam, azért jó móka, nem?” - bénázott a nagybátyám a parton. Vé100
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gül is este, a vacsoránál lettünk megint jóban, addig durci voltam, mert az is jó móka.
Lefekvésnél azért persze megint eszembe jutott a part. S akkor a párnába motyogtam hogy szüleim ne hallják - mit kívánok Rezsőbácsinak.
- Hogyhogy ilyen jól emlékszel erre?
- Elég gyakran eszembe jutott magától is, aztán már direkt visszaemlékeztem rá.
Dacból, fájdalomkere-sésből. Diadalból.
- Diadalból?
- Igen, azt mondtam.
- Hallottam, mit mondasz, csak nem tudom, mit értesz alatta.
- Szerintem sejthető.
- Na ne viccelj. Azóta a nagybátyád itt van a kertben a földbe ásva. Ez hülyeség.
- Nem Rezsőbá’ van itt, hanem… hogy is mondjam… egy része.
- A feje.
- Koncentrálj már, az ég áldjon meg. Rezsőnek az életemben elfoglalt helye van itt,
az a része, ami bennem is megvan. Felfogható?
- De akkor még nem volt meg neked a telek- vetettem ellen. Hajlottam már a magyarázat logikájára, de pár részlet még tisztázásra várt.
- Persze hogy nem. Jogi értelemben legalábbis… A történet tulajdonképpen akkor
kezdődött el számomra, mikor négy éve észrevettem itt néhány ismerős szobrot, albérletkeresés közben. Akkor jöttem rá, hogy ez a hely az enyém.
- Na jó, menjünk tovább. Ő ki? - mutattam rá egy térdelő lányalakra, aki fölemelt
kezében egy szívet tartott. Mintha imádkozott volna.
- Lívia - sóhajtott Vili.
- Várj, kitalálom. A szívedet adtad volna neki, de kosarat kaptál.
- Azóta Ő nyújtja itt a szívét. A semmibe, a semminek - folytatta barátom hidegen,
de hangjából kiérződött a fájdalom is. Az elásott.
- Mutatok valami mást - lépett tovább, és egy széken ülő alakhoz vezetett, kinek
feje jobb öklén pihent. Láthatóan töprengett valamin. Egy könyv volt előtte, Riby Lucia (művésznév) dilettáns költőnő „Subidubi kismadár narancshéjat csipeget” című
kötete, támogatta a Szárnyas Bt. és a helyi önkormányzat.
- Ez a hiábavaló gondolkodásra ítélt fickó osztálytársam volt. Akkor kezdett el írni,
amikor én is.
- Miért került ide?
- Hát… aznap tartott felolvasást „Hogyan lettem nagy költő” címmel a Royalban,
mikor a Homoki Múzsa engem visszautasított.
- De hát ez még nem bűn!
- Én is azt hittem… Gratuláltam is neki akkor, őszintén, de abban a pillanatban bekerült a kertbe.
- Tehát nem mindig Te irányítasz.
- Nem.
Kicsit megborzongtam. Nem semmi ez a hely, ha igaz.
- Ez a tíz szobor pedig a szüleim, több példányban - folytatta Vili könnyedén - nekik többször is meg kellett bocsájtanom. Egyszer…
- De Vili! Mégiscsak a szüleid!
101

Partium
- Mért, szerinted én nem vagyok az ő kertjükben? Tudom, érzem. Álmodom róla.
- Nem kellett volna táplálnod ezt a kertet. Ha igaz, hogy saját akaratából is növeszt
szobrokat, el kéne költöznöd innen. Ne ápold tovább.
- Én nem ápolom. Néha lenyírom a füvet, ennyi.
- Tudod Te, hogy értem.
- Jó, és mi beleszólásod van abba, mi van az emberek háza mögött? Van, aki kerti
törpét tart, van, aki füvet termeszt. Én meg kijárok sétálgatni ide, és megnyugtat az ellenem elkövetett bűnök és vétkek megtorlásának látványa.
Kicsit hallgattunk. Már alig lehetett látni valamit, a szürkület körbefolyta a karokat,
lábakat, fejeket. Ormótlan foltok lettek a szobrok, Vilmos pedig ott állt köztük, és emlékezett.
Pont az ellenkezőjét érte el a kerttel annak, amiről az imént szólt. A kőalakok nem
megnyugtatják - fájnak Neki.
De vajon Vili teremtette-e a kertet?
Akárhogy is, nem volt jogom beleszólni abba, miket tart a háza mögött.
- Bocs, hogy belepofáztam. Végül is a Te kerted. (Vagy Te vagy a kerté - tettem
hozzá gondolatban.)
- Semmi baj.

Vári Zsolt: Balogh Tibor portréja
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NAGY ZSUKA
mégis marionett
lefolynak az égről a csillagok
hiába ragasztod
hiába ragaszkodsz
ősleves nokedlivel
te meg beleköptél az őslevesembe
hajad damil a szívemre
farzsebedben térképek
sumérok maják elsüllyedt világok
szétmosódott jelek –
az időgép –
az automata
szétmosta vagy szétklónozta
--Jurassic Park Star Wars
Amerikai Psycho Maurice
Fehérlófia
Columbo Porfirij
(bűnhődés rendőrség) -hiába futsz menekülsz
a kerítést átugrod átszakítod
a zsinórt elvágod eltéped
a mérték nem te vagy
őrjöng a kirakatrendező
a díszlettervező
a producer:
’Fogjátok el!’
szökevény marionett
szökevény marionett
és bábuk jönnek
beprogramozva
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damil a szívre a kézre
a lábra, a vágyra
az egész világra
a csillagok csigák húzzák
mint a maltert
az embert
TÉGED
építenek
be
kőmívesek, a kelemenek
röhögnek nincs menekvés
bárhol rádtalálnak
az előadás soha nem ér véget túléltük ezt a negyvenezer

évetcsak egy tánccal
válthatod meg
az életed
mert damil a szíven a kézen
a lábon a vágyon az ágyon
az álmon
az egész világon
s fog megfog
hiába téped rágod
magadat cibálod ---
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SZIRMAI PÉTER
Évgyűrű–kronológia
1. Iszonyú dolgok mostan történűlnek
A fát 1970–ben végezték ki. Nem is fa volt csupán, hanem az erdő fejedelme. Ereje
teljében végeztek vele, hogy ne maradjon tanú a múltból. Kétszáznegyven éves volt
ekkor. Vér, verejték, könny, sóhaj, mind–mind beleivódott az éteri erőbe, mely az évgyűrűkben sűrűsödött. Pedig még bírta volna erővel. Csodálatos koronája deresen simult redős homlokára, de keményen, lábát megvetve állott a lemenő nap fényében.
Kérdezték a fiatalabb fák:
–Nem volt elég, bácsó? Vér és verejték! Vér és könny!
–Nem lehet elég! Nem szabad meghátrálni! Én mindent láttam, mindent zsigereimbe véstem, csak azért, hogy elmondhassam néktek. Mert sok hamisság, sok hazugság
árad rátok. Idegen áfium folyója ragad el titeket, ha nem vigyázok. Kellenek tanúk, kik
igazat szólanak, kellenek őrei a Kárpátoknak, kik a silánytól elpofoznak, ha kell. Hallom már a baltások hadát. Talán közel a vég. De tudom, ha elveszejtenek is, koponyák
és szívek porán, új dalba fog új csalogány. Sose győznek le minket!
Másnap a bükki erdőgazdaság terepjárójából az emeszempé egyik vezető korifeusa,
bazmegye első embere szállt ki a napsütéses rétre és választotta ki az erdő fejedelmét
lakásbútor készítésének céljából. Szava villant, mint a kés, s a fegyvertelen erdész
csendesen, lehajtott fővel bólintott. Tudta, hogy kit választott a nagy ember, hogyne
tudta volna. Még apja mutatta neki a fát és mesélt róla ezer emléket, amit az ő apjától
hallott, és így tovább nemzedékről nemzedékre.
Nagypénteken került kés a torkára. A kis vörös, szakállas kommunista is jelen volt a
fa döntésénél. Kampós orra riadtan szagolt a reggeli, nyers levegőbe. Megérezte ő is,
hogy nem akárkit küldött vesztőhelyre. Elrendelte, hogy vágjanak le egy jó méteres darabot belőle, és állítsák ki. Ilyen gyönyörű öles tölgyet ritkán láthat az ember.
–De, hová tegyük, Arzén elvtárs?
–Mindent én találjak ki? Legyenek egy kicsit konstruktívak, elvtársam!
Így született az erdei múzeum ötlete, melynek első és sokáig egyetlen darabja, az
erdő fejedelmének feldarabolt teste lett. Szépen bejelölték rajta kis táblácskákkal a magyar történelem jelentős dátumait, hogy viszonyítási alapja lehessen a szemlélőnek.

2. Ember hajléki már rég nem épűlnek
Minden kezdet nehéz. A kis fácska a magyar történelem vészterhes időszakában
eredt meg a jó erdei talajban. II. Rákóczi Ferenc halálán volt éppen Rodostóban, s vele
a magyar függetlenség is. Az ország a török, majd a Habsburgok elleni harcokban
elnéptelendett, majd idegenekkel telítődött: németekkel, szerbekkel, tótokkal, románokkal. Először furcsa volt az idegen beszéd a fácskának, aztán a természetszellemek,
melyek a magyar népszellemmel kötődtek össze ősidőkben, a jövevényekbe álmukban
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belésimították a magyar beszéd vágyát. Csoda történt. A németek, szerbek, tótok, románok magyarul kezdtek beszélni. A magyar nyelv fennmaradt.
A fekete halál azonban még négy évig szedte áldozatait, mert az új rendhez idomulás feszültsége, nem múlhatott el nyomtalanul. Pestis és kuruc rajtaütések. Sok vér, sok
halál.
A kitisztult ég alatt azonban új szellők kezdtek lengedezni. Béke költözött a tájra, s
mivel a föld gazdag volt, a jólét is elérkezett. A fácska leveleit langyos áramlatok simogatták. „Mégiscsak jó itt élni.” –gondolta a fácska. Az erdőnek is gazdája lett, s az
új nép tisztelte jótevőjét: csak annyit vett el, amennyi épp kellett.

3. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyűlnek
Mégis, mégis a fácska megérezte, megsúgták neki az idősebbek, hogy hamis ez a
béke. Nem magyar ez a béke: ez Habsburg béke. A királynő fejére került a magyar korona ugyan, de mégsem magyar vér lüktetett a szívtájékon, hanem német.
Székelyországból halálhörgés, siralom véres hangjai késként hatoltak a bükki erdő
csendjébe. Mádéfalván a Habsburgok megmutatták, hogy kicsodák is valójában. Maroknyi székely porlott, mint a szikla. Látták a székek, hogy nekik nincs keresnivalójuk a
Habsburgokkal. Megalapították a saját országukat.
A magyar vagy a magyarrá lett urak nem érezték, nem látták, hogy változniuk kellene. A felcseperedett tölgyecske mulatságoknak vethetett csak árnyas ágyat, józan
gondolatokkal nem hűsíthette az urak fejét, mert nem hagyták. Csak a maguk élvezetének éltek, a jobbágyság terhére, nem törődtek önmaguk s uradalmuk tökéletesítésével.
Nőtt az elégedetlenség a parasztság körében. Az igazságszolgáltatás a saját kezükben
félelmetes ostorrá vált: szíjat hasított az urak hátából. Az erdő adott otthont a betyároknak. Etette, óvta, szállásolta őket.
Pesten a királynő testőrei megvilágosodtak, illetve felvilágosodtak. A francia szellemmel töltötték meg, szívük magyar pitvarát. Valahogy sehogy se illett bele, de belegyömöszölték. Az ország uradalmaiban pedig folyt a tivornya.

4. Itt most vér-folyók partból kitérűlnek
A szikár keménység, a makacs akaratosság vette át a puha női terror helyét. Nyílt
kegyetlen uralom kezdődött, amire csak ellenállás lehetett a felelet. Ahogy ezután is,
csak a részben függetlenné vált országrész vehette fel egyedül a harcot az önkénnyel:
Erdély. Wesselényi és József: mindkettő az ellenfél láncára verve önmagát szenvedte át
keserves életét. József azonban nem tágít. Vallásszabadság ürügyén feloszlatja a szerzetesrendeket. A hivatalokban bevezeti a német nyelvű ügyintézést. Lehetővé teszi a
jobbágyok szabad költözését. Megszünteti a megyéket. Teljesen összezavarja ezzel a
főurak gondolatait, akik már semmi mást nem éreznek, csak mérhetetlen feszültséget.
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5. Hegedűs fickók többet hegedűlnek
Az uralkodó halálhírét megkönnyebbülve kongják szerte széjjel a harangok. De
jobb nem lett semmi sem. Vidéken minden maradt a régiben. Bécsből a pesti szabadkőművesek szervezkedését figyelik rossz szemmel, akik a liberalizmus eszméivel átitatott francia forradalom jelszavait tűzik zászlaikra. Az uralkodó nem kegyelmez.
A szabadkőművesek, Rákóczi halálát követő hatvan évvel már megpróbálták megszabadítani az országot Hazától és Istentől. Akkor még nem sikerült. Sőt! A Nemzet
eszméjének fényes napja lángolt fel az ország vezető szellemeinek lelkében. S ha nem
is világított be minden nemesi kúria ablakán, mégis a döntő irányvonalat egy időre
meghatározta. Széchenyi Ferenc létrehozza könyvtárát a nemzet épülésére és az országgyűlés föltámadva halottaiból, visszaállítja a magyar nyelvet a közigazgatásban.
Nemzeti Múzeum, Katonai Akadémia, Lánchíd. Friss áramlatok borzolták az immár
éretté vált tölgy szépséges lombját. Kevesebb haszontalan tivornya, több célirányos tevékenység fölött állott őrt az erdő fejedelme.

6. Lámpás, szép fejek sután megszédűlnek
A többi európai mozgalomtól biztatást kapva, Petőfivel fellángolt a szabadságharc.
Az erdő fái mintha feléledtek volna egy csapásra. Gőzölt a sík, áradt az Ér, s a
záporverte mezőn piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér. Ezek az évgyűrűk vésődtek be talán legerősebben a törzsbe. Egy szédület volt, egy viharos tavasz,
mely mintha sosem akarna véget érni. Aztán a realitás cinikus mosolya, az osztrák és
orosz szuronyokról vakítón tükröződve, visszazökkentett az alávetett létbe. Október
hatodika után visszaállt a rend a beletörődöttség fáradt mocsarába.
A kiegyezés soha nem jelenthetett valódi megbékélést a magyar földnek. Ami és aki
szabadnak született, soha nem lehet alávetett. Ezt elfelejtették a magyar urak, akik belefelejtkeztek a rohamos gazdasági fejlődés adta kényelembe. A nemzettudat formálása
háttérbe szorult, vagy látszat tevekénységekben merült ki. Nem vették figyelembe,
hogy forrong a mélyben az izzó láva.

7. Bús kedvű anyák keservesen szűlnek
Az összes magyar nemes, ha a szívébe tekintett, elmondhatta: az emberélet útjának
felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz útat nem lelém. A szellemi élet
krémje a szabadkőművesség eszmerendszere köré gyűlt. A nemzeti érzés haldoklott, a
szervezett társadalom távoli álomképpé merevült.
A tizennégyes évben, egy orosz földön kiképzett bolgár terroristacsoport, jól szervezett akcióval, és a nemzetközi diplomácia ravasz politikai cselszövéssel belerántotta
a duális berendezkedésű országunkat a háborúba. Jól időzítették. Az égen elsötétült a
nap, halálszagú füst terjengett a Kárpát-medence felett. Gonosz, hűvös szépségek felé
száguld az Illés szekere. Az anyák sírtak, ha áldott állapotba kerültek, mert tudták,
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hogy a halálnak szülik a gyermeküket. Aratott a halál. Újkori danse macabre köszöntött
el.
A végkifejlet pedig egészen elképzelhetetlen volt. A Monarchiát, mint potenciális
nagyhatalmat, gonosz lélekkel és biztos mozdulatokkal, két kávé között, kesztyűs, finom úri kezek, feldarabolták kényük s kedvük szerint. Az elcsatolt területeken élők
emberi jogai, bizony, jaj, de sérültek.
S a gonoszok nem is gondolták, hogy ezzel a gyalázatos békével, az új háború
magját vetették el.

8. S szegény emberek mégsem csömörűlnek
Szörnyű évek következtek. Az elcsatolt területek fái vágyakoztak testvéreikhez, az
otthon maradottak úgy érezték, hogy kiszakítottak a testükből egy részt. Az új helyzet
rontott a nemzetiségi ellentéteken. Az elszakítottak idegen kultúrához kellett igazodjanak. Nyelvi, szokásbeli, képzési feszültségek keletkeztek. Nem működött a dolog. Az
egyetlen vigasz, hogy az anyaország vezetője megígérte, s mindent meg is tett érte,
hogy a vágás előtti állapot állhasson vissza. Ez a régi katonai-gazdasági szövetség felújítása útján volt egyedül lehetséges. A nemzet tudat felébresztése, az általános műveltség emelésének igénye jellemezte az új korszakot. Az erős szövetséges árnyékában,
a cél felé menetelés és a függetlenség megvalósítása, mint két megvadult csikó szaladt
ellentétes irányba. A megszabott irány tartása, s a célok elérése, csak részben sikerült.

9. Szegény emberek ölnek és csak ölnek
Az újabb világégés még féktelenebb, még borzalmasabb volt, mint az előző. Még
precízebb, még tökéletesebb technikával lehetett az ellenfelet tönkretenni, földönfutóvá
silányítani, megölni. A vezérek szerzési vágya óriásira növekedett. Nem válogattak az
eszközökben. A faluban előbb a németek akasztottak. Az erős tölgyfára kettőt is felhúztak. A katonák meg nevettek, mint azon a bizonyos délutánon, Jeruzsálemben, időszámításunk kezdetén. Ennek az évnek a tanulsága igen nehezen gyűrűződött rá a
törzsre, olyan fájdalmas, olyan megalázó volt.
Pedig ha tudta volna az erős tölgy, hogy semmi reményteli nem következhet! A háború utolsó évében, szovjet katonák törtek az országra, s azt hadszíntérré változtatták.
A németeket kiverték, a helyi lakosokat kegyetlenül megsarcolták. Ők már nem
akasztottak. Csak lőttek. A faluból a tölgyfa előtt végeztek ki számukra gyanús egyéneket. Vérük évek múlva is látszott, a fa redőzött törzsébe ivódva.
De ha legalább elmentek volna haza! De nem! Hatalomra segítették az általuk kiképzett embereket, s megteremtették az úgynevezett béketábort, a leigázott csatlós országok rendszerét. Szörnyű diktatúra vette kezdetét. Annyira szorították a hurkot, hogy
a népben elemi erővel tört fel a szabadság és függetlenség vágya, s ez újabb forradalomban csúcsosodott ki. Véres, keserves küzdelem folyt a szabadságért, az orosz uralom és a kommunizmus levetéséért. Karácsonyra az oroszok félelmetes csendet teremtettek az országban és nyilvánvalóvá vált, hogy az USA kormánya nem tekint kedvező108
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en a Szovjetunió iránt barátságtalan kormányokra a Szovjetunió határán. Egyedül maradtunk a magyarul beszélő oroszok között. Az üszkös, fagyos Budapesten, az orosz
tankok között hallgattak a harangok. Sokan elmentek. De sokan maradtak is. Sokakat
felakasztottak. Legtöbbeknek viszont megerőszakolták a lelkét a szocializmus eszméjével, hazugságokkal tömték tele a kiüresített agyakat, megszüntették a nemzet tudatot,
megszüntették az erkölcsöt, a felelősségvállalást. A szabadság olyan mértékben sérült,
hogy a tölgy a bükkben már csak nehezen tartotta magát. Az ideológiai hadviselés azóta is folyik. Ez keményebb, mint a fizikai kínzás.

10. Halál-mezőkön bitófák épűlnek
Apám és Anyám, mielőtt megszülettem, a Bükkben jártak. A helyiek ajánlották,
hogy felviszik őket a hegyre, megmutatják a csodálatos tölgyet, ami már majd kétszázötven éves. Az erdőkerülők csak az erdő fejedelmének, vagy a Kárpátok őrének hívták.
Apám szeme elkönnyesedett, mert a csallóközi erdőre gondolt, s az ottani tölgyesre,
amit elvettek tőle.
Következő évben, mikor már a világon voltam, ismét ellátogattak a Bükkbe, talán
nosztalgiából, talán szívfájdalomból. De akkor már hiába keresték az erdő fejedelmét, a
Kárpátok őrét.

Aranyossy-György:Kolozsvár, Kolozs-monostori Kálvária
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FELHŐS SZABOLCS
Az unitárius világtalálkozó elé*
Kitűnő, csodálatos időben tartották meg tavaly a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn a találkozót. Az összejövetel 1999 óta az egyistenhívők egyik legjelentősebb
rendezvénye. A legkisebb lélekszámú magyar történelmi egyház találkozóján jelen
voltak a magyarországi és az amerikai unitárius egyházközösségek képviselői is. Az
esemény harangszóval, a homoródalmási fúvószenekar kíséretében felvonuló lovas
bandérium ünnepi menetével kezdődött.
„Ez a föld Orbán Balázs földje. Szejkefürdő az unitáriusok legnagyobb szabadtéri
temploma. Orbán Balázs mondta, az én szentjeim azok, akik elhaltak a szabadság hirdetésében, a nép jogainak védelmében. A legnagyobb székely szelleme itt van közöttünk, velünk, és arra buzdít, hogy egyházunkért, népünkért, a haladásért, az életért
vállaljuk az áldozatot, és a szolgálatot” – emelte ki beszédében Kedei Mózes unitárius
esperes, aki köszöntötte a határon innen és túlról érkezett híveket és vendégeket. A
rendezvényen többek között jelen volt dr. Szabó Árpád püspök, főtisztelendő Rázmán
Csaba, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke, David Keys, az Amerikai Egyesült
Államok Unitárius Univerzalista Szövetsége részéről, Szász Jenő udvarhelyi polgármester. Az ünnepi istentiszteleten Lőrinczi Lajos csehétfalvi unitárius lelkész mondott
egyházi beszédet, hangsúlyozva: „Számunkra szent ez a hely, mert erőt adó itt Istennek, a mi egy igaz Istenünknek jelenléte, a hasonló gondolkodású, hitű embertársaimnak a közössége, Orbán Balázsnak a szellemisége. Azért jöttünk ma ide, mert szívünket megdobogtatta, szívünkben visszhangra talált a sámueli felhívás, ahogy a néphez
szólt: – Szenteljétek meg
magatokat és jöjjetek az
áldozatra”.
Dr. Szabó Árpád püspök
beszédében
elmondta, hogy minden évben
megemlékeznek
Szejkefürdőn az unitárius
nagyokra. Tavalyelőtt a
nagy székelyre, Orbán
Balázsra emlékeztek, a
földjén, a szellemi öröksége talaján minden évben összegyűlnek a hívők. Az idén a magyar
művelődés, de az egyetemes zenekultúra is
*
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Bartók Béla- emlékévet ünnepel. Ebben természetesen az unitárius egyház méltó módon részt vesz, mert a huszadik század egyik legnagyobb zeneszerzője volt Bartók. A
továbbiakban köszöntők hangzottak el Rázmán Csaba anyaországi unitárius püspök,
valamint David Keys részéről. Majd átadták öt településnek zászlóit, melyet dr. Szabó
Árpád nyújtott át a települések képviselőinek. Aztán kulturális műsor következett. Végezetül a résztvevők körmenetet alakítottak, és kivonultak a legnagyobb székely, Orbán Balázs síremlékéhez. A sírnál koszorúzásra került sor, melyet Nagy Ferenc nyugalmazott segesvári lelkész, költő két verse zárt.

A Szejkén elhangzott beszédek közül kettőt az alábbiakban közlünk
Text: 2Kor 6, 4. 9-10; Tim 1,7
Nemrégiben elhatároztuk, hogy a Szejke-fürdői találkozónkon mindig megemlékezünk valakiről unitárius nagyjaink közül, hogy értéket teremtő életük, alkotásaik, lelkesítsenek, és erőforrás legyen a mai nemzedéknek egy jobb és teljesebb élet megélésére.
A múlt évben Orbán Balázsra emlékeztünk, akinek a földjén, de sokkal inkább szellemi
öröksége talaján minden évben összegyűlünk. A mostani esztendőt a magyar művelődés, de az egyetemes zenekultúra is, Bartók Béla-emlékévként ünnepli. Ebben természetesen az unitárius egyház is méltó módon részt vesz, mert a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője a mi unitárius vallásunkat választotta saját hiteként, s gyermekeit is
ebben a lelkiségben kívánta felnevelni. Kolozsváron éppen születésnapján, ünnepi istentisztelet és program keretében, adóztunk emlékének. Ugyancsak ez az év az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója. Októberben Kolozsvárt és
Nagyajtán fogunk emlékezni, és a mi unitárius mártírjaink előtt egy önálló kötettel róni
le kegyeletünket és elismerésünket. Ezért most másvalakiről szeretnék megemlékezni:
435-ik évfordulója van az idén János Zsigmond fejedelem halálának. Róla kell megemlékeznünk, nemcsak az unitáriusok kegyeletével, hanem a pártatlan történetírás tárgyilagosságával. Mert János Zsigmond nagyon divatba jött az utóbbi másfél évtizedben, különösen úgy pünkösd táján, minden évben. Úgy beszélnek róla, mint az erőszakos hittérítés megtestesítőjéről, a kereszténység nagy ellenségéről. De vajon mindig így
vélekedtek az országot alapító fejedelemről? Borsos Sebestyén, a 16-ik századi krónikás így emlékezik János Zsigmondra: „Ez istenfélő és tökéletes, igaz keresztény fejedelem volt, kinél drágalátosabb királya nem volt a keresztényeknek, ki az Isten igéjének ilyen tudakozója lett volna. Ez a tanítóknak nemhogy rontója lett volna, de inkább
nagy oltalmára volt.” Az ezt követő századok történet- és emlékírói nem tudták megbocsátani János Zsigmondnak, hogy unitáriussá lett s ez rányomta bélyegét életműve és
személye értékelésére. De azt az alkotmányos rendet, amelyet ő megalkotott, nevezetesen a vallás- és lelkiismereti szabadság törvényét és a négy bevett vallás rendszerét
mindenik utóda tiszteletben tartotta, mert ez biztosította Erdély belső békéjét és jólétét.
A 18. század azonban olyan változásokat hozott, amely a függetlenségét vesztett Erdély politikai és vallási életét a Habsburg-birodalmi érdekek érvényesülésének rendelte
alá. Az egyenlő jogokon alapuló bevett vallások rendszerét felváltotta a kedvezménye111
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zett, sőt az egyedüli, kiváltságjogokat élvező egyház egyeduralma, amelyet legjobban
az ellenreformáció térhódítása igazolt, erőszakos templomfoglalások kíséretében. A
felvilágosodás hatására végül is a század végére megszületett II. József Türelmi rendelete, amely bizonyos tekintetben helyreállította a vallások egyenlőségének a rendszerét, s megkezdődhetett a protestáns, köztük az unitárius, egyházak külső megerősödése.
Ebben az időszakban született meg, terjedt el és élte a maga életét különböző intenzitással, hol elhalványulva, hol erőteljesebb felhangon, az a mítosz, amelyik János Zsigmondot erőszakos, a még akkor létre sem jött unitárius egyház és vallás hittérítőjeként,
1567 pünkösd szombatján, a kereszténység ellen hadsereggel támadó uralkodónak állítja be. Ez a világra szóló győzelem hozta létre aztán a csíksomlyói búcsút, mert a
mítosz szerint a hitükért hősiesen küzdőket s az értük imádkozókat maga Szűz Mária
segítette. Ebben a szép és lelkesítő történetben csak az a különös, hogy az azt elbeszélő
későbbi szerzők egy olyan műre hivatkoznak, amelynek egy katolikus főúr a szerzője,
de amelyet soha senki se látott, és az óta sem sikerült megtalálni. Az erdélyi és magyar
történetírás az 1780-as évek előtti időben egyáltalán nem tud semmit erről a történetről.
Ez a megszentelt hely és találkozó nem alkalmas arra, hogy részletekbe bocsátkozzunk,
ezért most csak egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni. János Zsigmond súlyos betegségében 1567 kora nyarán elkészítette végrendeletét. Az év július 23-ra Fehérvárra
összehívta az országgyűlést, ahol királyi előterjesztésében előadta, hogy betegeskedése
inti az ország sorsáról gondoskodni. Felszólítja rendeket, hogy kerüljék a meghasonlást, szakadást, amely romlásukat vonná maga után. A végrendelet bevezetőjében
hangsúlyozza, hogy „az ő országa a keresztény közösség része, és hogy soha keresztények ellen fegyvert nem fogott, csak kényszerűségből és a szükségtől hajtva védte magát és országát. Minden erejével arra törekedett, hogy előmozdítsa a kereszténység
ügyét.” Úgy hiszem mindenki előtt világos, aki halló fülekkel és értő szívvel figyelt,
hogy egy súlyosan beteg és végrendeletét író fiatal uralkodót abban az időben nem a
csíki katolikusok megtérítése foglalkoztatta és nem vezetethetett hadat ellenük. Egyébként végrendelete változatlan maradt és 1571-ben bekövetkezett halála után az országgyűlésben utóda, a katolikus Báthory István is hitelesítette azt.
Orbán Balázs A Székelyföld leírása című művében már a 19. század végén megpróbált igazságot szolgáltatni, amikor ezeket írta:
„János Zsigmond irányában igazságtalan a történelem, … pedig ő oly magas piedesztálján áll a történelemnek, hogy onnan őt semmiféle kenetteljes gyűlölködéssel lerántani nem lehet, mert ő kétségtelenül egyike volt nemcsak Erdély legkiválóbb fejedelmeinek, hanem egyéni tulajdonai s ritka műveltsége által korának uralkodói közül
egy fejjel magaslik ki. …János Zsigmond, mint hadvezér, mint államférfi, mint a nemzeti erő és műveltség fejlesztője, mint az alkotmányos szabadság alapvetője és biztosítója, egyaránt nagy volt, s kegyeletes emléket kell, hogy keltsen minden igaz magyar
szívében, mert e drága adományokat ő nagy erőfeszítéssel és bámulatosan kitartó következetességgel vívta ki s biztosítá a jövőt. Pedig uralmának korszaka igen nehéz és
válságos volt, az egész ország a politikai és vallási átalakulások lázában szenvedett.
Hogy a szenvedélyek vulkánja ki nem tört, hogy ez országrész a politikai és vallási háborúk iszonyait kikerülte, hogy itt Szent Bertalan-éjek, szicíliai vecsernyék, eperjesi
vérpadok helyett e forrongásból a teljes vallásszabadság mennyei pálmája hajtott ki:
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azt egyenesen a János Zsigmond nagy uralkodói tulajdonainak írhatjuk javára. Ő a tudománynak, a magyar műveltségnek nemcsak kiváló támogatója, de kultiválója is volt.
Ő maga is részt vett az e korban dívott tudományos és hitvitákban, a magyar nyelvet a
politikai és vallási élet minden terén ápolta, az országgyűlések magyarul tanácskoztak,
magyar törvényeket alkottak. A templomok mellett mindenütt az ő kegyadományaiból
táplált iskolák keletkeztek, a teljes sajtószabadságot legelőbb ő honosítá meg nemcsak
Erdélyben, hanem Európa minden más országát megelőzte ebben is, úgy, mint a vallásszabadság törvénybe iktatásában.”
Az elmondottak célja nem az volt, hogy János Zsigmondnak elégtételt szolgáltassunk. Mindezt megtette ő maga, amikor megmentette és századokra életképessé tette a
magyar nemzeti királyság eszméjét, s a világon elsőként biztosította a vallás- és lelkiismeret-szabadságot s ezzel önmagát és Erdélyt világtörténelmi jelentőségre emelte.
Ezzel szemben viszont arra szeretnénk felhívni elsősorban a hazai, de a Kárpátmedencei történelmi testvéregyházak figyelmét, hogy amikor a magunk szent dolgait
erősíteni, vagy elmélyíteni akarjuk, ne úgy tegyük, hogy ezáltal mások történelmi
örökségének és hitének értékét lekicsinyítsük, vagy éppen a köztudat előtt kárhoztassuk. Ez azért is fontos, mert a csíksomlyói búcsú 1989 előtt a magyar nemzeti összetartozás legnagyobb alkalmává nőtte ki magát, amelyen a mi unitárius híveink is rendszeresen részt vettek, hiszen ők is a magyar nemzethez tartozóknak tudták magukat és
joggal. Akkor senki sem emlegette János Zsigmondot, most pedig, amikor nem a
kommunista törvények szigora az uralkodó, hanem a demokrácia szabadsága érvényesül, el lehet mindazt felejteni, s olyan eredetmítoszt harsogni világgá minden évben az
elektronikus és írott média asszisztenciájával, amelyik bántja egy törvényesen elismert,
ugyanazon jogokkal bíró egyház hitét és önérzetét. Úgy hiszem, végre meg kellene értenünk, hogy nem a hitviták korát éljük, amikor egymásnak feszültek nemcsak a vélemények, de az indulatok is. Ma, a huszonegyedik század elején a párbeszédre van
szükség, amikor a másság megértésén és elfogadásán keresztül, azt keressük, ami öszszeköt, amit közös értékként mindannyian magunkénak vallunk. Fel kell ismernünk,
hogy a szabadság a felelősen megélt szeretet drága lehetősége, mert erre hívott el minket
Jézus,
amikor,
a
tanítványság ismertető jegyét
így határozta meg: „Új
parancsolatot adok nektek,
hogy szeressétek egymást:
ahogyan
én
szerettelek
titeket, ti is úgy szeressétek
egymást!
Arról
fogja
megtudni mindenki, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek
egymást.”(Jn
13,35).
Dr. Szabó Árpád,
püspök
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A legnagyobb tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a hagyományos Szejkei-találkozó
minden résztvevőjét, azon örömkifejezéssel, hogy a tegnap és ma két nagy élményben
volt részem. Az első tegnap az Udvarhelyi Művelődési házban ért, mégpedig a Pécsi L.
Dániel jelképtervező kiállításán, amikor Bartók Béla nyomában elindulhattunk a címerek
és zászlók tömkelegében, hogy végre elérkezhessünk Énlakára, Firtosváraljára,
Homoródke–ményfalvára, Abásfalvára, Oklándra, Kőhalomba és Siménfalvára, ahol az
unitárius egyházközségek saját jelképükkel és saját zászlójukkal büszkélkedhetnek. Remélem, hogy nemsokára mind a 117 egyházközség meglengetheti zászlaját és címerén
ott díszeleghet a történelmi múlt. A második élmény pár perccel ezelőtt ért, amikor dr.
Szabó Árpád püspök úr összefoglalva Unitárius Egyházunk történelmét,,végre nagy
nyilvánosság előtt is kimondta a történelmi igazságot a csíksomlyói búcsúval kapcsolatban, mellyel szemben a történelmi igazságtalanság évek óta félrevezeti a magyarországi
és az elcsatolt részek keresztény és nem keresztény lakosságát! Megrendítően szép és
felejthetetlen pillanat előttetek megszólalnom. Lelkész vagyok, sok-sok beszéd van mögöttem, s most mégis elszorult szívvel, elakadó lélegzettel állok itt, amikor először e történelmi helyen, a természet templomában szólók hozzátok. A Magyarországi Unitárius
Egyház Elnöksége főgondnoki privilégiummá tette a szejkei megszólalást, de mivel Elekes Botond főgondnok úr akadályoztatva van, így engem ért a megtiszteltetés, hogy
előttetek szólhatok. Mindenekelőtt engedtessék meg nekem, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége, továbbá Elekes Botond főgondnok nevében is a legnagyobb
tisztelettel és szeretettel köszöntsem az Erdélyi Unitárius Egyház püspökét, dr. Szabó
Árpádot, főjegyzőjét, főgondnokait, közügyigazgatóját és az Elnökség minden egyes
tagját. Üdvözlöm továbbá a szervező bizottságot, nagytiszteletű Kedei Mózes esperes
urat és munkatársait, azokat a világiakat, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy
e találkozó felemelkedjen az előzőek szintjére. Üdvözlöm a találkozón megjelent tisztelt
lelkészeket és családjaikat, üdvözlöm Szász Jenő polgármester urat, mint Udvarhely város vezetőjét, a megjelent egyházi méltóságokat, az RMDSZ-ben vezető tisztséget betöltő és jelenlevő képviselőket, szenátorokat, továbbá mindenkit, aki közelből és távolból
eljött megtisztelni jelen találkozónkat. Én őszintén szeretnék beszélni, olyan őszintén,
ahogy talán életemben még nem beszéltem, olyan őszintén, mint ahogy a füvek és a fák,
a hegyek és a madarak beszélnek, akik közé oly nagyon kívánkoztam az Erdélyből való
eltávozásom után eltelt tizenegy évben. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor ti itt önfeledten örvendtetek az egymással való találkozásnak, én kényszeredetten utaztam Budapestre
azzal a lehangoló orvosi jóslattal, hogy még pár hónapom van az életből. Hála drága jó
Istenemnek és belé vetett hitemnek, nem így lett, erre a legjobb bizonyíték, hogy ma itt
lehetek veletek. Én azt, hogy itt állok és élek, olyan nagyon nagy ajándéknak érzem, amit
nem fogadhatok el viszonzás nélkül, s amikor most veletek beszélgetek, úgy érzem, nem
teszek egyebet, mint törlesztek – törlesztem az adósságom, amivel tartozom annak a Valakinek, akit én alázattal Gondviselő Istenemnek nevezek, és aki az életemmel újból
megajándékozott. Ezért hát örömmel jöttem közétek, mondhatnám így is, hogy haza, és
ráadásul nem jöttem üres kézzel, mert hoztam valamit a pesti kőrengetegből, a bűnös városból. Hazahoztam a hitemet, mint egy nagy, jó szagú meleg kenyeret, amit most szeretnék szétosztani köztetek. Hazahoztam a hitemet, hogy érdemes élni, hogy érdemes
családban, méghozzá nagycsaládban élni, olyanban, melyben az emberek egy nyelven
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beszélnek, és egy nyelven imádkoznak. Elhoztam a meggyőződésemet, hogy van egy
törvény, ami így szól: semmi, ami történik veled, benned vagy körülötted, nem véletlen;
hanem minden tetted és gondolatod előidézője te és csakis te vagy; vagyis minden, még
életed is attól függ, hogy milyen erős hittel próbálod azt megélni. Ahol a hit erősödik, ott
erősödik az egyén, a közösség, az egyház. Elhoztam a legnagyobb törvényt, a törvények
királyát a Szeretetet, ami mindennek a megoldása, célja és értelme – ami itt lakik bennem, benned, mindnyájunkban, a füvekben és a fákban, a virágok illatában a kavicsokban és a hegyekben, a csillagokban, a zümmögő méhekben, a búzádra hulló esőben és a
gyermekedre hulló könnyekben, az igazi dalban, az igazi csókban, mindenben, ami van,
amit látsz és amit csak sejtesz, mindenben a szeretet él – mert a szeretet az maga Isten.
Szegény – mondjátok most rám –, milyen naiv és megszállott a hitével. És látom azt, aki
fenyegetően dünnyögi magában: – Istent mer emlegetni nekem, nekem, aki annyi szörnyű kínon és megaláztatáson mentem át? Hát hol van az az Isten, aki eltűrte ezt a pokoli
sok szenvedést, vagy halált? De látom azt a néhány kifényesedő szemet és kisimuló arcot
is, akik a saját lelkük halkan éneklő hangját hallják visszhangozni, amikor elsóhajtom a
szót: Isten. És mindez nem más, mint egy igazi jel! Mosolyogsz testvérem? Nem hiszel a
jeleknek? Kár, nagy kár, mert már csak a Jelek és Csodák vezethetnek ki bennünket abból a sötét és félelmetes rengetegből, ahová az emberi értelem bevezetett s ottfelejtett
minket, ahova december 5-e süllyesztette nemzetünket. S most te figyelj, te, aki már nem
érzed jól magad a világban, aki nyugtalan vagy, ingerült, rosszkedvű, mert állandóan hiányzik valami. Te, aki Istent keresed, de Tamás-lelked jelt kíván, és csodát követel ahhoz, hogy hinni tudjon. Te – aki én is voltam valaha – figyelj ide! Tudod-e, mi a csoda?
A Csoda az, hogy élünk, hogy élsz! Nézz magadba és halkan, csendesen mondd ki a szót:
Köszönöm. – S a pillanatban, mikor ezt kimondtad, megtelsz hittel, megtelsz örömmel,
megtelsz hálával, megtelsz erővel, megtelsz szeretettel: betelsz az Istennel. Ezért jöttem
ide, hogy ez beteljesüljön! És még azért, hogy a ma megtörtént kézfogásokban ne csupán
tenyerünk melegsége legyen, hanem legyen benne szívünknek dobbanása is, amiből
megtudhatjuk, hogy a szeretetet adni is kell, hogy kapjunk bőven belőle. Igen, adni kell
mindent, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet.
Egységet éltető hitet, minden egyházközségeket alapítani akaró
álpróféták és prédikátorok erőlködése ellenére, akik az unitárius
egységet meg akarják bontani.
Szeretettel mindent adni és érte
semmit sem kívánni. Így kell élni.
De főleg hálatelt és imádságos
érzéssel,
amit
mindenkinek
szívemből kívánok egy testvéri
találkozás reményében!
Rázmány Csaba
püspök
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KUDLA GYÖRGY
Ruszin költők bemutatása
Petrovtsij Iván, a jeles ruszin költő, prózaíró és műfordító 1945-ben született a kárpátaljai, ilosvai járásbeli Szajkófalván (Oszijban), jelenleg Ungváron él.
1968–1973 között az Ungvári Állami Egyetem francia nyelv és irodalom szakos
hallgatója volt, majd húsz esztendőn keresztül, 1976-tól egészen 1996-ig Beregszászon
élt újságíróként, s értelmiségi magyar barátai segítségével elsajátította a magyar nyelvet, valamint elmélyülten tanulmányozta a magyar irodalmat. Petrovtsij gyermekkora
óta ismerte és kedvelte Petőfi verseinek orosz nyelvű műfordításait, s miután már magyar nyelven olvasta nagy költőnk költeményeit, megszületett benne az elhatározás,
hogy ukránul is újjáteremtse Petőfi egész kárpáti ciklusát. Ezzel kezdődött műfordítói
tevékenysége…
1986-ban lett az Ukrán Írószövetség tagja, s több önálló kötete jelent meg ukrán
nyelven. Műfordítóként Petőfin kívül többek között Ady Endre, Babits Mihály, Radnóti Miklós Illyés Gyula költeményeit és Gárdonyi Géza halhatatlan történelmi regényét, az Egri csillagokat ültette át ukrán nyelvre. Petrovtsij Iván rendkívül sokat tett a
kárpátaljai magyar alkotók irodalmának ukrajnai népszerűsítéséért is, Horváth Sándor,
Dupka György, Balla D. Károly és Füzesi Magda verseit tolmácsolta az ukrán olvasóközönség számára. A jeles műfordító egyébiránt aktívan bekapcsolódott a kárpátaljai
ruszin újjászületési mozgalomba, s több önálló kötete jelent meg anyanyelvén. Irodalmi munkássága elismeréseként az évek során több nemzetközi díjjal tüntették ki.
2005-ben látott napvilágot gyűjteményes műfordító-kötete, melyben a magyar alkotók mellett helyt kaptak francia, német, orosz, oszét és észt költők műveinek ukrán
és ruszin nyelvű fordításai.
2006 folyamán jelent meg Ungváron az Intermix Kiadó gondozásában Kovács Gábor, s jelen sorok írójának szerkesztésében a Tudtam Én…című, kétnyelvű József Attila válogatáskötet, melyben Iván Petrovtsij olyan klasszikusokat ültetett át ukrán
nyelvre, mint az Altató, a Magyar Alföld és a Tudtam Én.
Költői és műfordítói tevékenységét roppantul nagyra értékelte a sajnálatosan korán
elhunyt, szeretett és tisztelt tanárom, Udvari István professzor úr is. Így írt róla a Csárdás szikrái című, 1998-as Petrovtsij műfordításkötet előszavában:
„…Irodalmunk elkötelezett és tehetséges fordítójának megköszönve áldozatos
munkáját, kívánom, hogy alkotói tervei valóra váljanak, s további fordításkötetekkel
lepjen meg bennünket…” Így legyen!
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Vigaszul Önmagamnak
Életem során nevem
Milliószor törlik el kíméletlenül,
S holtom után sem kerül elő,
Nem fedezik fel.
Csupán irattáram átböngészésekor
Bukkan föl néhány találó költeményem,
Melyekre azt mondják – szépen csengenek,
Mint létünket vezérlő harangok.
Ám tényleg hallottam eme harangokat,
Hiszen szívemig hatoltak el,
Akárcsak dallamai gyönyörű zenéknek –
Így költöttem a hozzájuk illő szavakat.
Hadd vesszen el nevem.
Az eljövendő aranykorban
Inkább a zenében visszhangozzanak
Szavaim –
S egyben lelkem.

Ének az elmúlásról
Miként éltem én, ne kérdezd, drága barátom,
az életben nem jutott más ki számomra – csak a fájdalom.
Éveimen úgy lépkedtem át, akár a tüskés szegeken,
Adósságokkal s szenvedésekkel telítetten.
S lám, földi létem egyszerre elmúlott.
Mégis, valaki rólam eme költeményben hallhatott.
Elhaláloztam,
S ezzel évszázadokra megszűnt
Összes adósságom, s fájdalmam.
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Három jótanács
Ne hivalkodj szerencséddel,
Hidd el – vendégként megbízhatatlan.
Oly kutyához hasonló, ki jóllakottan
Azonmód máshoz szegődik el.
Ne óbégass, hogy balsorsod mily nagy.
Mérd föl önerőd a szerencsétlenségben:
Ne szűkölj, mint vad a veremben,
Inkább csendben szabadítsd meg magad.
A szerelmet magasztald csak,
Mert vele szabadon hivalkodhatsz,
Még ha nem is kölcsönös néha,
Égig dicsérd dalaidban!
Hívd össze erdők-mezők madarait,
Hadd zengjék szépségét szerelmednek!
Mindez számodra boldogság – hisz szeretsz!
Amint kedvesednek is – hisz szeretik!

(Az fenti Iván Petrovtsij műfordítások 2005-ben, a Magyar Írószövetség Kárpátaljai
Írócsoportja Folyóiratában, az EGYÜTT 2. számában, valamint az ÚJ VETÉS című,
2007-es, pályakezdő fiatalok antológiájában láttak napvilágot)
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Ének a nemzetről
A múlt mégsem szűnt meg,
Hisz ama erő,
Mely éltette őt,
Eleven,
S ez – a NEMZET!
Mindazt, ami volt, a nemzet hozta létre,
Ő alkotta meg történelmét,
Jogait is egyben.
S azt hangoztatni kár,
hogy MI RUSZINOK
nem léteztünk,
Hisz jelenleg is él nemzetünk!
A mostani balsors számunkra új utat nyitott:
Jól nézzünk körül!
Mert jelenleg is ezen lépdelünk!
(Ez a rutén nyelvről fordított költemény még megjelenés előtt áll)

Vári Zsolt: Tisza
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FELHŐS SZABOLCS
Tudósítás a beregi pünkösdölésből
Nemes hagyományteremtésbe kezdett a beregi unitárius szórvány És a belőle kinőtt
Partium Műhely.
A megújhadott presbitéium megemlékezett szellemi és lelki előfutásáról, Balázs
Ferencről halálának 70. évfordulója alkalmából.
A viharos idő ellenére szépen megtelt a vásárosnaményi unitárius gyülekezeti terem. Két napos ünnepségre készültünk; egyrészt megemlékeztünk Balázs Ferencről,
másrészt egy új hagyományt teremtettünk: a beregi pünkösdi búcsút.
Az úrvacsorás ünnepi istentisztelet után Deák József atyánkfia méltatta szellemi
elődünk Balázs Ferenc életútját és munkásságát. Ezt követően került sor az 1990-es
alapítás óta háromévente kiosztott Balázs Ferenc- díj ünnepélyes átadására.
Az idei díjat a Partium Műhely egyik prominens személyiségének és rovatvezetőjének Kürti László mátészalkai tanárköltőnek ítélte oda a presbitérium.
A díjat (oklevél, Balázs Ferenc plakett és pénzjutalom) Nyitrai Levente beregi szórványlelkész, Kósik Attila a Partium Műhely elnöke és Felhős Szabolcs szórványgondnok adták át az ünnepelt költőnek, a Partium folyóirat új arculatának kialakításáért,
más szóval a lap megújításáért végzett lelkiismeretes munkájáért.
A ünnep hangulatát fokozták az UART két zenész tagja, Zoltáni Zsolt és Tót Attila
alkalomhoz illő zeneszámai.
Az alkalmi szeretetvendégség után átvonultunk a Partium Műhely olcsvaapáti bázisára, ahol folytatódott az ünnepség.
Este 6 órától a csarodai Balla Gyula Faluház énekegyüttese népdalokat adott elő,
majd Felhős Szabolcs a Partium Műhely titkára „Szeretettel vezessük egymást előre,
Isten országa felé!„címmel Balázs Ferenc Ferenc szellemének beregi továbbéléséről
szólott. Hit, hűség és közéletiség, avagy a cselekvő keresztény ember volt a beszámoló
alcíme. A Partium Műhelynek szólt, amiben arra utalt, hogy Balázs Ferenc idejében
belátta, hogy az erdélyi magyarságnak nem középszerű költőkre és írókra, hanem a társadalmi munka minél több becsületes munkására van szüksége.
Szellemi elődünkhöz hasonlóan alapvetően másképp él és gondolkodik, szeret, vagy
politizál az, aki tud az idő teljességétől. Aki embertársában Isten képmását látja, aki tud
az erkölcsi isten eredetéről. Éppen a hit kötelez bennünket hivatásunk lelkiismeretes
teljesítésére, tehetségünk kamatoztatására. A keresztény magatartás elkötelezettség. Erre tanít bennünket Balázs Ferenc munkássága.
„Az én imígy teljessé váló életemben várom Istent, hogy kinyilatkoztassa magát”
Mindezt kiegészítendő Joó Adrián doktorandus egyetemi hallgató atyánkfia részleteket olvasott fel a szellemi példakép Bejárom a kerek világot című regényéből. Ezután
a Partium műhely kárpátaljai tagjainak üdvözlete és bemutatkozása következett.
Kudla György műfordító Ungvár, míg Bakos Kiss Károly beregszászi költő szórványtagunk Beregszász üdvözletét tolmácsolták. Az est hátralévő részében Zoltáni
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Zsolt, Tóth Attila és Magyarosi Árpád zenés műsorát hallgathatta a nyolcvan fős társaság, akik az ünnepségre összesereglettek Beregből és Szatmárból.
Megtisztelték rendezvényünket a református lelkészek, igazgatók, helyi vállalkozók
és egyszerű munkás emberek.
Ebből az ünnepi alkalomból avattuk fel azt a filagóriát (kerti lak) Kósik Attila szórványtagunk udvarán, amely a Partium Műhely bázisa lesz Olcsvaapátiban.
A felavatási szertartást a beregi unitárius szórvány kisegítő lelkésze Frenczel Bertalan nyugalmazott ref. lelkész végezte.
Az avatáshoz a gitárkíséretet a trió szolgáltatta. /Zoltáni Zsolt – Magyarosi Árpád –
Tót Attila/ A filagóriában a búbos kemence társaságában egy faragott táblán Balázs Ferenc idézet: „ A világfolyamat célja nem más, mint létrehozni az öntudatos egyének
együttműködését, szeretetközösségét” az unitárius címer, egy fába gravírozott Balázs
Ferenc portré és a Partium Műhely logója kapott helyet.
Az emlékest óriás sült harcsák és sütemények „társaságában” szeretetvendégséggel
zárult.
Másnap az ünnep hétfőjén gyönyörű idő köszöntött ránk. Az unitárius búcsúval
folytatódott a pünkösdi vigadalom.
A ráhangoló, ébresztő gitárszólót Magyarosi Árpád szórványtagunk szolgáltatta.
A továbbiakban a zenész trió adott zenei műsort a jelenlévők közreműködésével.
Népdalokat, pünkösdi énekeket illetve népszerű slágereket énekeltek a marhagulyás elkészültéig.
Furfangos anekdotázással, közös énekelgetéssel és borozgatással, no meg a híres
szatmári szilvapálinka kóstolgatásával telt el a délután.
A búcsút Balázs Ferenc kedvenc nótájával a Kék nefelejcs című dallal zártuk.
Szép élményekkel és ízletes beregi-szatmári étkekkel és italokkal feltöltekezve tértünk haza a pünkösdi unitárius búcsúból. Szívből reméljük, hogy Isten segítségével
meghonosodik ez a kezdeményezés itt a keleti végeken.
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LENGYEL JÁNOS
Magyarságom sokfélesége
Amikor magyarnak születtem egy hatalmas birodalom eldugott szegletében, még
csak nem is sejthettem, mekkora galibát okozok – magamnak.
Egyébként eszmélésemtől kezdve folyton azt hallottam, szovjet vagyok. Az intézményesített, rendkívül célirányos (kiirtani az egészséges nemzettudatot) propaganda
hatása alatt gyerekként sokszor megálltam a városunk központjában magasodó „Jóságos Nagyapó” szobránál, akiről úton-útfélen hangoztatták, hogy neki köszönhetünk
mindent (ezek szerint a semmit is).
Az óvoda, az iskola és a sajtó sulykolta demagógia hatását a család próbálta közömbösíteni. Emlékszem, anyám a fejét csóválta, amikor pionír-szerkóban csasztuskákat énekelve masíroztam fel és alá házunk udvarán.
Később rájöttem, hogy a szovjeten belül magyar vagyok, mert arcomba zúdították
a bűnös nemzet legendáját. Törtem a fejem: ha magyar vagyok, miért nem Magyarországon élek? A válasz nem késett: mert minket a „dicső” Vörös Hadsereg szabadított
fel a fasiszta megszállás alól, s tulajdonképpen örülhetünk, hogy bűnös nemzetként
tagja lehetünk a szovjet népek nagy és boldog családjának. Merthogy a magyar fasiszta, utolsó csatlós, tehát bűnös nép, s voltaképpen szégyellnünk kellene nemzetiségünket. Ezt sem értettem, hiszen akkor már hallottam a szovjet–magyar barátságról, a Varsói Szerződésről, a szocialista országok egységéről, a KGST-ről, meg a jelszóról: Világ
proletárjai, egyesüljetek!
De minek? Kivel? Hol? Mikor? – fogalmazódtak meg a kérdések gyermeki elmémben. Éppen ezért nem tudtam „feldolgozni” a pofont, amit osztályfőnökömtől kaptam a
füzetem borítójára rajzolt piros-fehér-zöld zászló miatt. De hiszen egy baráti ország lobogója! – gondoltam keserűen. Érdekes: a csehszlovák vagy a román zászló vajon hasonló reakciót váltott volna ki osztályfőnököm részéről?
De hagyjuk az érzelmi húrokat, nézzük a tényeket. Sok-sok éven át egyetlen magyar állami vezető sem látogatott el szülőföldemre. A magyar társadalom jelentős része
azt sem tudta, hogy a Nagy Testvér birodalmában is élnek nemzettársaik. Mi több, sokan közülük ma sem tudják térben elhelyezni pátriám mégoly nevezetes, a magyar
történelemben egykor fontos szerepet betöltő településeket. Történt, hogy Magyarországon élő rokonainkat meglátogatva, az ottani település apraja-nagyja eljött megnézni
a „ruszkikat”, akik folyékonyan beszélik a magyart. Mert számukra csak ruszkik voltunk – gyarapodott a jelző.
Aztán dugába dőlt a vörös csillagos Unió, amit neveztek népek börtönének, az emberiség szégyenének stb. Ki gondolta volna akkor, hogy bő egy évtized múlva az anyaországtól elválasztó szögesdrótkerítés mögött egy másik Unió veti meg a lábát? Megtörtént. És amíg a másik bezárt, ez az új, a kék csillagos kirekeszt minket, engem. Az
„európai magyar” titulus egyelőre elmaradt, ám Ukrajna függetlenné válásakor ruszkiból egy csapásra „ukránná” avanzsáltam, mármint a magyar állampolgárok szemében.
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Az eddigi mérleg tehát: bűnös nemzet tagja, szovjet, ruszki, határon túli, ukrán.
Nem kevés, ugye? S ez még nem minden, mert voltam már szórvány-magyar is, sőt,
2002-től újabb címkét viselek, mert státuszmagyar lettem. Erről igazolványom is van,
szép zöld színű, koronás címerrel, és hozzá mellékelt ígérethalmazzal. Persze, papír
nélkül is jó ideje tudom, hogy magyar vagyok, de az igazolvány birtokában komolyan
hinni kezdtem azt is, hogy végre igazi tagja lehetek nemzetemnek. Tévedtem: a státusz-igazolvány időközben úgy kiürült, hogy félő, elfújja a történelem szele..
Summa summarum: az évek során számos jelzővel illettek, de azokat soha nem én
választhattam. Végül így lettem csalódott magyar, vagy csak egyszerűen csalódott.

A vásárosnaményi vár
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Hírek
A 100 éve született Dsida Jenő emlékére szervezett ünnepi rendezvényt a Kolozsvár
Társaság és a Bölcsész- és Római Katolikus Hitoktatói Kar közösen. Május 17-én 11
órakor a Házsongárdi temetőben megkoszrúzták a költő emléktábláját, majd rövid verses, zenés összeállítás hangzott el.
Délután öt órakor a kolozsmonostori apátsági templomban az áldozócsütörtöki
szentmise keretében Cs. Gyimesi Éva tartott előadást, majd versösszeállítás következett az ünnepelt költő verseiből.
*
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Kolozsvári Társaság szervezésében május 21 –
22 között rendezték meg a Bálint Tibor / Kolozsvár 1932 – 2002 Kolozsvár / emlékkonferenciát.
A két napos rendezvény az öt éve elhunyt Déry- Krúdy- József Attila- és Márai
Sándor-díjas író élete és munkássága előtt tisztelegtek születésének 75. évfordulóján.
Legismertebb regénye a Zokogó majom / 1978 / a 20. század egyik mérföldköve
immár a magyar prózairodalomnak. Az önéletrajzi műben a külvárosi környezetből jött
gyerek életútját követi nyomon az újságíróvá válásig.
*
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hagyományos Páskándi Géza megemlékezését május 25-én tartotta az író szülőfalujában Szatmárhegyen.
*
Sikeresen zárult a 78. ünnepi könyvhét Supka Géza 1927-es örökbecsű álma.
Több száz új könyv várta a kedves olvasó vásárlót május 31- június 3-ig. A hivatalos listán mintegy 350 új kötet szerepelt.
A fesztivál központi helyszínén, a Vörösmarty téren 140 standon csaknem 250 kiadó mutatkozott be, a határon túli / erdélyi, vajdasági, kárpátaljai és felvidéki / magyar
régióknak egy-egy pavilont ingyen adtak a szervezők. A rendezvény lényegét a több
mint ezer író-olvasó találkozó adta, amit színesítettek a dedikálások, a színpadokon
zajló koncertek és előadások.
*
A Partium Műhely alapítói és tagjai szép számmal képviseltették magukat . A különböző kiadók pavilonjainál dedikáltak, képviselték önmagukat és a Partium alkotógárdáját.
Oláh András a Kráter Könyvkiadó sátra előtt dedikálta Gyalogáldozat c. verseskötetét, Dusa Lajos Veled áldjon az este c. verseskötetét pedig a Felsőmagyarországi Kiadó pavilonjánál fogadta az érdeklődőket.
*
Bakos Kiss Károly és Lengyel János a kárpátaljai sátornál képviselték a kárpátaljai
fiatal nemzedéket és a Partium Műhely színeit. Kürti László Balázs Ferenc díjas költőnk Alkalmi otthonok című verseskötetét dedikálta a Parnasszus Kiadó előtt, míg Felhős Szabolcs felelős szerkesztő a Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt pavilonjánál
képviselte a Partium folyóirat szerkesztőségét és dedikált is.
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*

Megjelent az UART-tagunk Vincze Ferenc első novelláskötete A macska szeme
címmel a Napkút Kiadónál az ünnepi könyvhétre.
Egy ilyen seregszemle jó alkalom az ismerkedésre, kapcsolatépítésre is.
*
Felhős Szabolcs szerkesztő felvette a kapcsolatot Lukács Zsolt szlovéniai fordítóval, aki szlovén költők és novellisták műveit ajánlotta fel a Partium folyóirat számára.Szintén sikeres találkozás volt Szirmai Péter novellaíróval, aki rendszeresen fog
publikálni a Partiumban.
*
Ismét felvettük a kapcsolatot Madár János költővel, aki a Gyanútlan világ c. új kötetét dedikálta a Partium Műhelynek.
*
Nagy öröm volt találkozni Győrffy Sándor festőművész, lapszerkesztővel, aki a
Muravidék c. kulturális lap főszerkesztője. Ő festette meg 1990-ben Balázs Ferenc
portréját a beregi unitárius szorványnak. A portré ma is ott függ a gyülekezeti terem főfalán.
Őszintén reméljük, hogy jövőre a Partium folyóirat hivatalosan is bemutatkozhat
ünnepi számával a könyvhéten az unitárius könyvsátorban.
*
Az ünnepi könyvhétre megjelent Oláh András Gyalogáldozat és Kürti László Alkalmi
otthonok legújabb verseskötete.
Mindkét kötetben a negatív létélmény határozza meg mind a tematikát, mind a hangulatot, s mindez szinte kizárólagosan van jelen – írja Hamar Péter a Mécsvilágban, a
Mátészalkai Művészbarát Egyesület lapjában.
„ Ha a világ negatív kihívásaira adott válaszok szemszögéből olvassuk a két kötet
verseit, akkor érzékeljük leginkább a két költői magatartásforma különbözőségeit.
Oláh Andrásban több a türelem, a nosztalgiába menekülés, a szerelem megtartó
erejébe vetett hit, a remény…
Kürti László válaszai frivolabbak, talán kevésbé veszi a lelkére a dolgok állását, racionálisabb a megközelítése, s képes az irónia páncélja mögé bújni.
Figyelemre méltó Istenhez való viszonyuk!
Oláh Andrásnak fáj Isten csendje, Kürti Lászlónak sem közömbös ez a viszony, de
az ő istene már csak „ Lemondóan ül, figyel”
A két költő különböző formavilágot képvisel. Oláh András verseire a képgazdagság
jellemző, a finom poétikai ötletek meghatározó jelenléte az uralkodó, Kürti László inkább a tárgyias líra művelője, szikárabb, többnyire intellektusunkat célozza meg.”
Szíves figyelmükbe ajánljuk a két költő legújabb műveit!
Hunniában valami készül
Egy népszavazás margójára
*
A Kráter Műhely Egyesület szépirodalmi könyvajánlata az ünnepi könyvhétre.
Szirmai Péter könyve mementó
a 2004. december 5-i szégyenletes népszavazásról.
Nem politikai röpiratról vagy esszéről van szó, sem vagdalkózó vádiratról vagy sze125
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mélyeskedő periratról, hanem szépirodalomról. Az elsőkötetes szerző új hanggal színesíti legújabbkori magyar prózánk palettáját. Elbeszélésmódja az erdélyi történetírók
hagyományaira emlékeztet. Egy könyv napjaink sorstragédiájáról, a magyar-magyar
megosztottságról. Az író meggyőződése, hogy jövőnk csak kiművelt emberfőkkel, történelmünk, hagyományaink, művészetünk megismerésével és ápolásával virradhat fel.
Ezért írásművészete elsődleges célja, a fenn említett értékek visszahozatala a tudatba.
*
Követ lett Kertész Imre. A magyar kultúra követe címet adományozta Berlinben a
magyar oktatási és kulturális miniszter Kertész Imre Nobel-díjas írónknak. A többnyire
Németországban tartózkodó író méltatásában egyebek között ez szerepelt:
„ az író gondolatain, történelmi tapasztalatain nyugvó bölcselete nemcsak a magyar,
hanem az egész világirodalom kincse.”
*
Keserű pohár címmel megjelent az Unicum Plus Band első lemeze.
Július elején kerül a boltokba a mátészalkai együttes első munkája.
A zenekar tagjai: Pénzes Máté zongora és orgona,/ a Partium Műhely tiszteletbeli
tagja / Bráder István gitár, Kovács Balázs dob, Filep Aurél basszusgitár és Szirotha János ének.
A technikus Ónodi Zsolt és Pénzes Bence.
A lemezborító fotóinak alkotója Bócsi Krisztián, valamint a grafikai tervek elkészítője és kivitelezője Asztalos Zsolt képzőművész.
Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
*
Magyarországon elsőként a határainkon túl működő magyar nyelvű színházak találkozójának megszervezését Kisvárda vállalta fel, és adott otthont a rendezvénynek.
Idén ismét Kisvárdán zajlik a határon túli magyar színházak XIX. fesztiválja június
21 – 30 –ig.
Bemutatkoznak Beregszász, csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kassa, Kolozsvár,
Komárom,Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szabadka, Szatmárnémeti,
Székelyudvarhely, Temesvár és Újvidék magyar színházai.
*
Parnasszus Műhelytalálkozó 2007.
Idén Szentendre adott helyet Turczi István parnasszistániak. Az idei Junior Parnasszus díjat
Székelyhidi Zsolt kapta.
*
Ópusztaszeren július 7-én jubileumi ünnepséget rendeznek ÁRPÁD f e j e d e l e
m halálának egyezer egyszáz éves évfordulója alkalmából.
*
Idén is lesznek Jeles Napok Beregben.
Kiemelkedőbb események a rendezvénysorozatból:
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a nyitány június 23-án volt Gulácson. Szentivánéji szokásokkal ismerkedhettek a
résztvevők.
Július 21-én Bárókerti vigasságok lesznek Beregsurányban.
Július 14-én Tákoson Aratónap
Július 15-én Csarodán népművészeti kiállítás és vásárban gyönyörködhetünk.
A hatodik Kuruc Fesztivál idén is sikerre számíthat július 28-29-én Tarpán.
Végezetül nevezetes rendezvénynek ígérkezik a Daróci Kenderes Napok augusztus
10-11-én Beregdarócon.
*
Június végén elhunyt Domokos Géza / 1928. Brassó – 2007. Sepsiszentgyörgy / erdélyi író, műfordító, szerkesztő. 1970-től a Kriterion Könyvkiadó igazgatója, az
RMDSZ első elnöke.
*
A közeljövőben várható annak a DVD-nek a megjelenése, mely Mátészalka város
fejlődését mutatja be a 70-es évektől napjainkig.
Egyedülálló felvételek láthatók a városról, melyeket Torma Sándor készített és
Ónodi Zsolt szerkesztett.
*
400 éve jelent meg „Szent Dávid királynac es prophetanac száz ötven soltari „
Altdorfban 1606-ban fejezte be Szenczi Molnár Albert / Szenc 1574- 1634 Kolozsvár / élete fő művét a zsoltárfordításokat és 1607-ben jelentette meg Herbornban.
Addig még csak töredékeket fordítottak le elég kezdetleges formában. Csak néhány
zsoltár fordítása sikerült szépen Balassi Bálint jóvoltából.
Szenczi Molnár Albert a maga zsoltárfordítását a francia zsoltárok fordításainak
mintájára végezte el.
A beregi unitárius szórvány július havi istentiszteletén emlékezik meg a nagy zsoltárfordítóról. A megemlékezésen a zsoltárfeldolgozásokat Pénzes Máté a Partium Műhely tiszteletbeli tagja mutatja be.
*
Vásárosnamény egyetlen műemléképülete a barokk Tomcsányi kastély visszanyerte
eredeti pompáját.
Most pedig pillantsunk bele a kastély rövid történetébe.
A Lónyayak a honfoglalással egy időben kerültek a térségbe. Közülük sok jeles tudós, udvari főember, magas állami tisztségviselő, kiváló magyar hazafi került ki. Meghatározó szerepet játszottak a terület életében. Tevékenységük nyomán templomok, iskolák épültek, iskolai alapítványok születtek. Több településen mintagazdaságot működtettek. Kastélyaikkal, udvarházaikkal Európát hozták Beregbe.
A 14. század elejétől már Naményban is voltak birtokaik. A Kastélydombon, ezen a
helyen, már lakásuk is volt. Erre utalnak a földmunkákkor felszínre került középkori
cseréptöredékek és egyéb építési törmelékek.
Megállapítható, hogy a mai kastélyt megelőzően itt egy téglalap alakú reneszánsz
épület állt, amit feltehető, hogy akkor építettek, amikor 1616-ban Lónyay Zsigmond és
Lónyay István egyezséget kötöttek a birtok megosztásáról.
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A kastély, jelenlegi barokk formáját 1728-ban kapta, amikor Lónyay László az
épületet két sarokszobával és árkádos tornáccal kitoldatta. A hátsó két sarokszobát a
18. század utolsó harmadában építették hozzá. Ekkor épült a gazdasági épületek egy
része is, amelyek a XIX. század végére körülhatárolták a kastélyudvart.
A XIX. század közepén a kastély lányágon öröklődött. Tomcsányi Vilmos Pál felesége, Vladár Erzsébet révén, akinek anagyanyja Lónyay Ilona, Vladár Kristófné volt és
az ő fiának Vladár Emilnek volt a lánya. Trianon után felvidéki birtokukról kerültek ide
vissza az ott hasonló nagyságrendű birtokkal rendelkező Tomcsányi Vilmos Pállal
Vásárosnaményba, aki 1920-1923 között külügyi államtitkár, majd igazságügy miniszter volt. Sokat tett Vásárosnamény és Bereg felvirágoztatásáért. Az ő nevéhez fűződik
az útépítési program megvalósítása, és ő kötötte meg 1923-ban a Kárpátalját megszálló csehekkel a 3 napos határátlépési egyességet, amely fontos kereskedelmi lehetőséget biztosított a beregi lakosok számára. Tomcsányi Vilmos Pálné pedig sokat fáradozott a beregi háziipar megteremtéséért A Tomcsányi család az államosításig használta a kastélyt. Ez után a katonai kiegészítő parancsnokság tanyázott benne, majd
1954-től középiskolai kollégium működött a kastélyban 1986-ig, az új kollégium megépültéig. Ezt követően 2005-ig az épület felújításra és funkcióra várt.
A helyreállítást szorgalmazta Dr.Tomcsányi Pál Széchenyi díjas akadémikus is, aki
még fiatalságát többnyire Vásárosnaményban töltötte, és aki az 1980-as évek elejétől
visszatérő vendége volt a városnak.
A helyreállított kastélyban a Beregi Múzeum kap méltó helyet.

A Partium folyóirat megvásárolható:
Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt

Budapest, Alkotmány utca 12.

Írók Boltja- Parnasszus Kiadó Kft.

Budapest, Andrássy út: 45.

Magyarok Háza

Budapest, Semmelweis út 1-3.

Bereg Könyvesbolt

Beregszász, Ivano Franko út 19.

Betűbirodalom Kft. Antikvárium Könyvesbolt

Debrecen, Jászay Mari út 2.

Antikvárium-Könyvesbolt

Mátészalka, Zöldfa út 2-4.

Esze Tamás Gimnázium

Mátészalka

Illyés Gyula Református Könyvesbolt

Nagyvárad, Jan Calvin 2.

Szent István Könyvesbolt

Nyíregyháza, Szent István út 4.

Városi Könyvtár

Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

Városi Könyvtár

Kisvárda, Flórián tér 19.
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