


Kürti László mátészalkai költõ átveszi a Balázs Ferenc-díjat 

2007. pünkösdjén a vásárosnaményi unitárius gyülekezeti teremben.



Partium 1

Partium
Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat

Aniszi Kálmán Nagyvárad- Budapest.
Antal Anikó Zsuzsanna Nyíregyháza

Bakajsza András Fényeslitke
Bakos Kiss Károly Beregújfalu

Balázs Ferenc Mészkő
Balogh Endre Budapest

Becske József Lajos Visk
Cseke Péter Kolozsvár

Csűry István Nagyvárad
F. Szakál Sándor Nyíregyháza

Felhős Szabolcs Vásárosnamény
Joó Adrián Debrecen

Kiss Judit Ágnes Budapest
Kürti László Mátészalka
Lackfi János Budapest

Lengyel János Beregszász
Lévay Botond Debrecen

Máté Ernő Pécs
Mihálka Zoltán Nagyvárad

Mogyorósi László Nyíregyháza
Molnár Attila Benedek Budapest

Nagy Zsuka Nyíregyháza
Nyitrai Levente Kocsord
Novák Valentin Budapest

Oláh András Mátészalka
Orbán János Dénes Kolozsvár

Osskó Judit Budapest
Ószabó István Debrecen

Payer Imre Budapest
Pólyik–Swody János Debrecen

Prágai Tamás Budapest
Ravasz László Budapest

Szebik Imre Budapest
Székelyhidi Ágoston Hajdúböszörmény

Szikra János Tata
Takács Péter Nyíregyháza
Tornai József Budapest
Varga János Budapest

Vass Tibor Miskolc



Partium2

Fedőlap Fotó: Bócsi Krisztián (Mátészalka)
Borítóterv: Filep Anita (Mátészalka)

Szerkesztők:
Költészet: Kürti László (Mátészalka)
Széppróza-olvasószerkesztő: Varsányi Gábor (Mátészalka)
Tanulmány, közélet, vallás: Felhős Szabolcs (Vásárosnamény),

Kiss Lajos András (Nyíregyháza)
Kiadványszerkesztés, tördelés: Ónodi Zsolt (Mátészalka)

Elnökség:
Elnök: Biró Albert (Budapest)
Felelős szerkesztő: Felhős Szabolcs (Vásárosnamény)
Főmunkatárs: Varga János (Nyíregyháza)

Állandó Munkatársak:
Demeter Szilárd (Nagyvárad)
Lengyel János (Beregszász)
Orbán János Dénes (Kolozsvár)
Ószabó István (Debrecen) alapító főszerkesztő

Védnökök:
Kalász Márton (Budapest) író, költő
Pomogáts Béla (Budapest) irodalomtörténész

Kiadja a Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör megbízásából
Az Unitárius Alkotók Társasága
Társkiadó: Szabad Szó Alapítvány (Bp.)
Megjelenik negyedévente

Nyomda: Örökségünk Kiadó Bt.
Nyíregyháza, Bercsényi u. 13.

www.partium.atw.hu

ISSN 1216-7525

http://www.partium.atw.hu/


Partium 3

Tartalom
Molnár Attila Benedek
„Drame immobile” – a mozdulatlan színház………………………………………………………. 5
Credo no. 2…………………………………………………………………………………………. 13
Nagy Zsuka
Pilinszky idézés…………………………………………………………………………………….. 13
Vass Tibor
Juhász Gyula idézetek mai helyesírással…………………………………………………………… 14
Kürti László
Ha kapok: mit? Étlapulok’………………………………………………………………………….. 15
Átváltozás …………………………………………………………………………………………...16
Mogyorósi László
Pilinszky……………………………………………………………………………………………. 17
Payer Imre
Amiként igen, ahogyan nem……………………………….……………………………………….. 18
Novák Valentin
A szán közös………………………………………………………………………………………... 18
Oláh András
Magyarázat…………………………………………………………………………………………. 19
azt álmodom……………………………………………………………………………………….. 19
Máté Ernő
Egy kis kvantumfizika, és ami azon túl van…   …………………………………………………… 20
Aniszi Kálmán
Kései vallomások…………………………………………………………………………………… 24
Becske József Lajos
Gonoszabb lettem……………………………………………………………………………………26
Helyzet……………………………………………………………………………………………… 26
Széllé, köddé……………………………………………………………………………………….. 28
Kísértetjárás………………………………………………………………………………………… 29
Prágai Tamás
fűrészporfülledt meleggel……………………………………………………………………………30
kupacokba raktak………………………………..………………………………………………….. 30
Lackfi János
Újjászületés…………………………………………………………………………………………. 31
Kiss Judit Ágnes:
in memoriam…………………………………………………………………………………..……. 33
Apokrif…………………………………………………………………………………………...…. 33
Molnár Attila Benedek
arcod a tájban…………………………………………………………………..….…….………….. 33
F. Szakál Sándor
hogy elférjek………………………………………………………………………..………………. 34
Bakajsza András
„…itt élt ő s drágakő-fényű verseket faragott,”……………………………………………..……… 35
Balogh Endre
Három nap a világ……………………………………………………………………………….….. 42
Pólyik–Swody János
-pilátus előtte-………………………………………………………………………………………..43
-pilátus utána- ………………………………………………………………………………..…….. 43
-játszik- ……………………………………………………………………………………...………43
Szikra János
Vízben a tűz……………………………………………………………..………………………….. 44
Pünkösdi ének………………………………………………………...…………………………….. 44
Néma zsiráfok…………………………………………………………………………………….… 45
Lengyel János
Ezeréves Ámen…………………………………………………………………………………..…..46
 „Irodalom csak a megírt művek által létezik”………………………………………………………48



Partium4

Tartalom

Orbán János Dénes
Előadás az irodalommal való párbeszéd szépségéről………………………………………….…… 50
Varga János
Valaha úgy volt, ma meg ilyen………………………………………………………………...…….56
Lévay Botond
Testembe mégis visszafájnék………………………………………………………………………..60
Cseke Péter
Önszervező kisebbségi társadalom építője…………………………………………………………..61
Balázs Ferenc
Dávid Ferenc…………………………………………………………………………………...…… 70
Ószabó István
ÉGI FŰ…………………………………………………………………………………………...…. 77
CSAK MÉG EZT………………………………………………………………………………...….77
VÉGIG…………………………………………………………………………………………….... 78
A FELEJTÉS NAPJAI………………………………………………………………………….….. 79
Székelyhidi Ágoston
Március 15-e folytonossága…………………………………………………………………..…….. 80
Aniszi Kálmán
Györkös Mányi Albert kolozsvári festőre emlékezve………………………………………..…….. 87
Tornai József
Lakodalmas hullákkal megtetézett ország…………………………………………………..……… 90
Csillaganyánk-apánk marad………………………………………………………………………… 90
Melleden a két smaragd gyík…………………………………………………………………..…… 90
Érvényes……………………………………………………………………………………………. 91
A történelem bűzösborzaitól………………………………………………………………..………. 91
Mint ama jó Gazda……………………………………………………………………………….…. 91
Addig írok a futóhomokra……………………………………………………………………….…. 91
Antal Anikó Zsuzsanna
Hiányversek……………………………………………………………………………………..…. 92
Osskó Judit
Makovecz Imre művészetéről…………………………………………………………………….… 95
Felhős Szabolcs
Az Eötvös család Vásárosnaményban II……………………………………………………………. 99
Bakos Kiss Károly
Itthontalanul?...................................................................................................................................... 103
markomann
Kárpátaljai Napok a Magyarok Házában……………………………………………….........…….. 106
Mihálka Zoltán
Történelmi tudósítás a peremvidékről……………………………………………………………….108
Szebik Imre
Hogyan tovább?.................................................................................................................................. 110
Nyitrai Levente
Imitatio Christi……………………………………………………………………………………… 114
Ravasz László
Ne tiltsátok el tőlem………………………………………………………………………………… 116
Csűry István
LAUDITO………………………………………………………………………………………….. 120
Joó Adrián
Gondolatok Ábrahámról……………………………………………………………………….…… 122
Takács Péter
A rendszerváltoztatás húsz esztendeje ……………………………………………………….…… 127
Vámpírok bálja ………………………………………………………………………………….. 133
Partium Hírek……………………………………………………………………………………... 134



Partium 5

Molnár Attila Benedek

„Drame immobile” – a mozdulatlan színház

Pilinszky színház-kísérletei a hetvenes évek elején
 „…úgy nézi a világot, mint akinek levágták a szemhéját.”

Kleist

Manapság csönd van Pilinszky körül. Többféle létezik ebből. Akad üres némaság,
fullasztó – Bergman Csendje – , termékeny, a teremtés csöndje, ami átszellemült, spi-
rituális és kozmikus.
Mikor Kürti Laci költő barátom szeptemberben, a Parnasszus folyóirat élő bemuta-
tóját követően előállt a kéréssel, – írj valamit Pilinszkyről –, megütődtem egy pilla-
natra, mint az érett gyümölcs, miként földet ér.
Mit lehet még írni Pilinszkyről? Verset, azt már megtettem-megtettük, nem is egyet,
de nem lehet gyakran, mert mostanság inkább hallgatásra inspirál. Azt a világot él-
jük, mikor is fokozott tudatossággal, vagy anélkül kell megválasztani a megszólalás
pillanatát. Első rettenetemben maga a költő szólított meg: „írj a színművekről!”
A kor, mely velünk száguld, válságok sorozata. Válságban van létünk, fenyegetett-
ségben, létbizonytalanságban élünk. Életünk minősége is napról napra „megkukaco-
sodik”. Az abszurd dráma atyja, a román származású Ionesco (A kopasz énekesnő)
Naplójában sötét korképet fest, miszerint nem vagyunk urai az eseményeknek, ame-
lyek ellenünk fordulnak. Háborúk, igazságtalanságok, bosszúállás és megtorlás, a
szabadság helyett zsarnokság…. Ugyanakkor egy bizonyos túlzott ésszerűségben ke-
resi a kiutat. Szerinte, paradox módon, csakis rációval, az értelemmel kereshetjük ezt
a ráción túlit. Kapcsoljuk – Freud tanácsát követve – a Thanatoszhoz az Erószt. A
rossz (a halál) és a jó (a szerelem ) küzdelmében a Szeretet (Isten) lesz erősebb, ha
imádkozunk. „Isten újra megmutatkozik. Megismétlem azt, amit Malraux mondott: a
XXI. század vagy vallásos lesz, vagy egyáltalán nem lesz. Csakugyan, valami ered-
ményt elértünk: egyre kevésbé nevetséges Istenben hinni. Istent figyelembe kell ven-
ni.”
Mi sem jobb felvezetés ezek után, a modern dráma válságával indítani.
Átveszek egy gondolatmenetet Vilcsek Béla irodalomtörténész egy tanulmányából,
mely épp erről értekezik, - kihegyezve a témát Babits drámaírói teljesítményére –
világirodalmi kitekintést vetítve elénk. A „modern dráma mindig is válságban volt”
sommás ítéletén átrepülve idézem azt az eszmefuttatást, melyet Robert Brusteintől
emel be írásába, idézem:
„…a modern dráma(író) kulcsfogalmaként a lázadást jelöli meg, a modern dráma
időszakát A lázadás színháza korszakának nevezi. Két szemléletes képpel különböz-
teti meg egymástól a klasszikus (közösségi) és a modern ( a lázadásra épülő) színhá-
zat. Az első képen egy klasszikus arányú templom előtt a főpap szertartást mutat be
az emelkedő üléssorokon helyet foglaló és egységet alkotó gyülekezet előtt. A nézők
teljes áhítattal figyelik a történéseket. Az áldozattételnél félelem járja át őket, hogy
végül éteri nyugalommal, megtisztulva távozzanak a szertartás színhelyéről. A másik
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képen a templomnak már csak a romjait látjuk, ahol egy csonttá soványodott pap egy
torz tükör előtt vonaglik. Tehetetlen dühében a pap a tükröt egyszer csak az ott ösz-
szeverődött emberek felé fordítja. Az első a klasszikus vagy közösségi színház képe,
a második a modern vagy a lázadás színházáé. Az utóbbi esetében a vézna pap három
elkeseredett gesztusa a modern drámaíró három lehetséges, világhoz való hozzáállá-
sának, egyszersmind a modern drámaforma megteremtése három lehetséges módo-
zatának a jelképe. Az első, melyet Brustein a messianisztikus lázadás színházának
nevez (a pap önmagát szemléli a tükörben). Ez a modern dráma első korszaka/iránya,
amikor a drámaíró Isten ellen lázad, megpróbál a mai kor Prométheusza, Mózese,
Krisztusa lenni s közönsége nevében megszólalni. (Előzményét Geothe Faustja,
Victor Hugo Hernanija, vagy Schiller Haramiákja jelenti, első példái pedig Ibsen ko-
rai darabjai vagy Wagner drámaciklusa és összművészet koncepciója.) A második
brusteini drámaforma a társadalmi lázadás színháza (a pap a tükröt a közönség felé
fordítja). Ez a modern dráma második korszaka/iránya, amikor a drámaíró a társada-
lom berendezkedése, intézménye, szokásai, erkölcsei ellen lázad. A dráma ember és
társadalom, egyén és közösség konfliktusát, a társadalomban élő ember küzdelmét
ábrázolja. (Előzménye a francia és német felvilágosodás drámái, első példái Ibsen
második korszakának és G. B. Shawnak a drámái, valamint Brecht epikus színház
koncepciója.) A harmadik modern drámaforma az úgynevezett egzisztenciális láza-
dás színháza (a pap a tükröt a semmibe fordítja). Ez a modern dráma harmadik kor-
szaka/iránya, amikor a drámaíró léte feltételei, az egész emberi létezés elviselhetet-
lensége miatt lázad. (Előzményét Büchner, Jarry, Kleist, Wedekind 19. században
botrányosnak itélt darabjai jelentik, első képviselői pedig az egzisztencialista-abszurd
irodalom megteremtői: Beckett, Camus, Ionesco, Mrožek, Sartre.)
Választottam e világirodalmi, drámatörténeti – kissé sajátos, de mindenképpen fi-
gyelemre méltó – áttekintést, hogy a későbbiekben ütköztessem Pilinszky drámáról
alkotott vagy ha így jobban tetszik: drámaelméletével.
Most ezek után hajt a kíváncsiság, és a modern magyar dráma? Itt segítségemre lesz
Radnóti Zsuzsa Lázadó dramaturgiák című tanulmánya, (in.: Jelenkor 2003. 6.sz.)
mely aztán kötetté nőtte ki magát. Radnóti szerint a modern magyar drámának két
„aranykora” létezett. Az első a századelő (ti. a huszadiké) drámai felfutása. Kezdetét
Molnár Ferenc Az ördög című keserű komédiájának bemutatója (1907.április 10.)
jelenti. E korszak drámaírói részéről „a lázadás hol esztétikai, hol a politikum szfé-
rájában jelentkezett, hol szemléleti és – ritkán ugyan, de – filozófiai síkon is, kiemel-
kedő alkotások esetében pedig mindkét vagy mindhárom területen egyszerre. E láza-
dó magatartás következtében gyakori volt, hogy e művek befogadottsága a nemzeti,
kulturális emlékezetbe késve, nem megfelelő színvonalon vagy egyáltalán nem kö-
vetkezett be.”
Az interpretációk sokszor szerényre sikeredtek. A szövegek szélsőségeit, konfliktu-
sait elsimították, költőiségük elszürkült, „ s ezáltal korokon túlívelő modernségük,
egyediségük rejtve maradt.” (Csáth Géza, Füst Milán, Szép Ernő, Szomory Dezső,
Déry Tibor.) A tanulmányok szerzője ezért a századelővel kapcsolatban jószerivel
színházi „vétkekről” és „veszteségekről” tesz tanúságot.
A „második aranykor” Örkény István Tótékjával fémjelezhető. (1967. február, Thália
Színház stúdiószínpada).
Ez az 1956-os elbukott forradalmat követő nyomasztó, levegőtlen, mozdulatlan kor.
(Megjegyzendő, Pilinszky Nagyvárosi ikonja 1948-ban jelent meg, volt piarista osz-



Partium 7

tálytársai és barátai adakozásának köszönhetően.) Radnóti Zsuzsa szerint a Kádár-
kor, idézem:
…reprezentatív alkotásai nemcsak az ország, a szűkebb régiók megváltozott konf-
liktusait idézték, hanem a huszadik századi európai (és amerikai) dráma néhány je-
lentős tartalmi és formai problematikájához is kapcsolódtak: a személyiség széthullá-
sához, az „Én-vesztés” ábrázolásához, a hőstípusok változásához, a történetformálás
új, fragmentálisabb narratíváihoz, az abszurd és groteszk drámaírói szemlélet térnye-
réséhez. Az újabb irányok befogadásához és speciálisan magyar továbbfejlesztéséhez
abszolút alkalmas volt az ötvenes években elhallgatott, elhallgattatott, de a megúju-
lásra mindig kész, irónikus, filozófikus pesti komédia (tragikomédia) jelenléte és
nyelvezete. Ez a hagyomány képes volt könnyedén magába fogadni az európai ab-
szurd és a vele gyakran összefonódó groteszk újkori eredményeit. Ezzel egyidejűleg
a polgári dráma és szelleme kimúlt, elenyészett. Eltűnt a társadalmi közege, eltűntek
hősei és nézői a negyvenes-ötvenes évek folyamatos kataklizmáiban.
A hatvanas évek szabadsághiányos lelkiállapota, az életet meghatározó, új konfliktu-
sok metaforákba, parabolákba kódolva szólaltak meg a színpadon, melyeket a játszó
személyek titkos üzenetként nyújtottak át a nézőknek, akik mindig mindent értet-
tek….
…a magyar színház igyekezett felnőni a feladathoz, a drámaliteratúra akkori színvo-
nalához, s megfelelni a művészi és morális kihívásnak….
A színházi szakma viszonylagos korszerűsödésével azonban megjelent azon írók kö-
re is, akik ismét egy más drámai- és színházeszmény nevében alkottak. Helyzetüket
nehezítette, hogy sokan közülük politikailag is „megbízhatatlanok” voltak. Ők vagy
egyáltalán nem kerültek színre, vagy sokkal ritkábban, illetve kevésbé sikerült elő-
adásokban. Mészöly Miklós abszurdjai, Weöres Sándor mítosz-színháza, Sarkadi eg-
zisztencialista szellemű Oszlopos Simeonja, vagy a későbbiekben Nádas Péter szer-
tartás-színháza mindkét sérelmet – a művészit és a politikait is – megszenvedte. Ör-
kény István viszont – akinek Pisti a vérzivatarban című játéka tíz évig volt betiltva -
, végül is sikerrel vette „a színre kerülés akadályát”. Csurka István szövegei ismerős
irodalmi és színpadi tartományokban szólaltak meg, s ezért értő és népszerű előadá-
sokban kerültek színre, és a tiltások, a késleltetések sem túlzottan ártottak neki.
E roppant intenzív drámai korszak további eredményei közé tartozik, hogy a figye-
lemreméltó opusok nem magányos alkotásokként jöttek létre, hanem sűrű egymás-
utánban és egymást erősítve arattak sikert. A korszak drámaírói gazdag, sokszínű,
változatos hangvételű és sikeres életműveket hoztak létre. Az abszurd komédiák mű-
fajában Eörsi István mellett Görgey Gábor darabjai keltettek komolyabb figyelmet,
mint például a napjainkban is színre kerülő Komámasszony, hol a stukker? , majd a
jóval későbbi, realista hangvételű, a kitelepítésről először nyíltan beszélő Galopp a
vérmezőn. A hetvenes évtizedben Szabó Magda anakronizmusokkal dúsított, nagy
sikerű, dürenmatti fanyarságú és szellemiségű, „deheroizáló” dialógusai megújították
a történelmi dráma nyelvezetét és hangvételét. (Elsősorban az Az a szép fényes nap és
a Kiálts, város! , majd a nyolcvanas évtizedben a Béla-király-trilógia .) A nagyhatású
lírai, parabolisztikus történelmi drámák írója, Sütő András† és a súlyos szavú, intel-
lektuális és morális példázatok, vitadrámák alkotója, Székely János a kisebbségi léte-
zés általános érvényű megszólaltatói voltak, hasonlóképp Páskándi Géza is, aki első-
sorban a Vendégséggel és a Tornyot választókkal írta be nevét a drámatörténetbe.
Fejes Endre és Kertész Ákos szociális töltetű, költői, naturalista drámái, életképei
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(Rozsdatemető, Vonó Ignác, Cserepes Margit házassága, illetve a Makra és a Név-
nap) a korszak fontos bemutatóinak sorát gazdagították.
 Szakonyi Károly, Gyurkovics Tibor és Karinthy Ferenc gazdag életművében külö-
nösen emlékezetesek maradtak a lírai abszurd és lírai grteszk árnyalataiban megszó-
laló pesti komédiák. Szakonyitól az Adáshiba, a Hongkongi paróka, Gyurkovicstól
Az öreg, a  Nagyvizit  és a későbbi Fekvőtámasz, Karinthytől a Szellemidézés, a
Bösendorfer és a Dunakanyar . A parabolák, a modelldrámák hazai művelői: Hernádi
Gyula (Falanszter, Antikrisztus, Királyi vadászat) és Gyurkó László (Szerelmem,
Elektra). S miközben a „nagy öregek” is folyamatosan jelen voltak figyelemfelkeltő,
jelentős alkotásaikkal: Illyés Gyula, Németh László és Hubay Miklós. Illyés hánya-
tott sorsú, évekig betiltott s először Párizsban színre kerülő, súlyos szavú Kegyen-
ce(1963) először fogalmazta színpadra a korai Kádár-éra egyik értelmiségi alap-
problémáját: a hatalommal való kiegyezés személyiségromboló hatását.”
A hetvenes évekhez, elejéhez érkeztem. Pilinszky pályájának – irodalomtörténészek
korszakolása szerint is – markánsan elkülöníthető, utolsó szakaszához. Hogy ez ha-
nyatló volt, vagy sem , nem tisztem megítélni. Az mindenesetre bizonyos, hogy az
előbb felvillantott magyar drámatörténetbe sehogyan sem illeszthető az, amit a költő
négy színművével és a három egyfelvonásos opera szövegkönyvével létre hozott.
Egyszóval, akármennyire is nehéz, megkísérlem ezen időszak „nem-költészeti” telje-
sítményeit bemutatni. (Azért illik tudni, a korszak a Szálkák kötettel indul, 1972.)
Életrajzírói feljegyzik, a hatvanas évek második felétől Pilinszky járja a világot. Van
úgy, hogy fél évig nem található Magyarországon. Nemzetközi költő-találkozók, fel-
olvasóestek, fordításkötetinek előkészítése fémjelzik az időszakot.
Milyen hatások érik ekkor? Elsősorban Simone Weil, emblematikusan. A fiatalon,
Angliában szabályszerűen éhen halt zsidó filozófusban találja meg az általa „bot-
ránynak” nevezett emberi létezés kulcsát. Az Új Ember hasábjain, melynek munka-
társa, ad hangot felfedezéséről. Létezett Európában egy gondolkodó, aki természetes
örömmel élte meg Krisztus drámáját. Ez teszi ugyanakkor egyetemessé is. Kitágul,
amúgy is ezer fokon égő metafizikai érdeklődése, látása. Ez az, erre várt:
„…ezért tanultam meg járni, ezekért a kései, keserű léptekért.”
Weil a bizonyíték, a Kereszt nem volt hiábavaló, sőt általa érthető meg és értelmez-
hető a „kőfal és ünnepély”. (Robert Wilsonnak ajánlja a verset)

Kőfal és ünnepély
  Hommage á Robert Wilson

A késszúrás mozdulata, s a kéz
boldogtalan stációi után?

A félbeszakadt dallamok,
a csapzott ünnepélyek és
az összekuszált csillár fényein túl?

A fal előtt? A fal után?
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Mi történik, mi is történik
minden tettünk boldogtalan
és irtóztató ideje alatt?

Ettől kezdve Simone Weil örök érvénnyel és visszavonhatatlanul gondolatainak for-
rása, tápláló gyökere eszméletének. És viszi egyre közelebb a felfoghatatlan, egye-
temes drámához, a nagy misztériumhoz, amely csakis a szentmise csöndjében tárul-
kozik fel teljes valóságában.
A jelenlét, a teremtő létezés tiszta és bemocskolt, emberi alakot öltött formája izgatja
már a verseken túl.
A leköpött, meggyalázott, minden bűnt magára vállalt Isten-Ember jelenléte. Mi ez,
ha nem a legnagyobb dráma, ami valaha is megtörtént?
„Ha fő vonalában kellene beszélnem a mai színház Achilles-sarkáról, habozás nélkül
a jelenlét problematikáját választanám. Hosszabb-rövidebb idő óta ugyanis úgy érez-
zük, legalábbis a hagyományos drámáról, hogy valamiképpen csalárd módon van
csak jelen a színpadon. Mintha a cselekmény, a színészek és a díszletek nem lenné-
nek azonosak önmagukkal, de azzal a valósággal sem, amire a színpadon túlra utal-
nak. A két realitás, a színpad és a valóság realitása között: a dráma cselekménye
mintha megsemmisülne, valójában sehol se volna jelen egészen. Olyan, mint egy ál-
lítmány nélküli mondat, egyedül árnyalásokra, „jellemzése” képes, mintha egyedül a
jelzők végtelen lapályát lakná, s hiányozna belőle az állítmány, az ige vertikálisa,
mely a jelenlét erejével odaszegezné a drámát a színpadra. A hagyományos dráma
jelzőinek horizontálisához ezért hamis módon lopni kényszerül a játéktere megte-
remtésére elengedhetetlen vertikálisat. De ezt a csalást lépten-nyomon érezzük, s elég
a legkisebb zavar, hogy eltörje a színpadi jelenlét mesterséges varázsát, ha időről idő-
re egyáltalán megszülethet még ez a végképp kiüresedő varázslat….
A színház eleve szakrális művészet, mivel csakis a transzcendens utalás képes annak
is, ami a színpadon történik, s annak is, amire utal, megadni a jelenlét igazságát.
(Sőt, a transzcendens utalásban e kétféle jelenlét nemhogy kioltaná, de kölcsönösen
felerősíti egymást.)
Ha azonban ez így igaz, akkor nyilvánvaló, hogy a dráma, pontosabban: a szakrális
dráma, vagy még közelebbről: a drámai jelenlét problémája tulajdonképpen nem is
annyira műfaji kérdés?
Igen is, meg nem is. Elképzelhető, hogy egy hívő korban a legaprólékosabb mimikri-
színhász is képes a jelenlét erejével hatni, bár épp a megjelenítés mimikri-formája bi-
zonyítja, hogy nem hisz utalásainak erejében, csupán az utánzás látható és tapintható
jegyeiben. Hiszen stílusának, utalásainak mimikri-rendszere is eleve egy profanizá-
lódási folyamat terméke.
A valódi szakrális drámának sokkal mélyebb a bizalma megjelenítő erejében és ön-
maga jelenlétében. Innen gesztusainak hallatlan szabadsága, mely formailag szinte a
megidézett valóság „ellenére dolgozik”. Gondoljunk a szentmise egyedülálló drá-
májára, mely épp végtelen csendjével idézi meg az egyszeri véres áldozatot, a köl-
csönös és tökéletes jelenlét jegyében.” (in.: Szakrális színház?  Új Ember, 1967. de-
cember 31.)
Íme a teoretikus Pilinszky. Dráma-felfogásának, drámaelméletének sűrítménye.
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Párizs hozza a másik, színházhoz kapcsolható élményét. Látja és elámul Robert
Wilson Regard du sourd (A süket pillantása, később így fordítja a címet: A néma
pillantása) című darabját. Levélben számol be róla:
„Ez a színház, amit elhamarkodottan néma színháznak, vagy akár lassított színháznak
nevezhetnénk, bizonyos értelemben semmi lehetőségről nem mond le, mégis minden
eddigi kísérletezést fölülmúl. Nem pantomim és nem akrobatika. A színpadi sűrített-
séget, ami szükségszerűen az idő összevonását jelenti, Wilsonék minden eddiginél
szorosabbra vonják…Wilson minden bizonnyal a vallásos szertartások kimért nyu-
galmát vette alapul. Pontosabban: az áhítat, az álom és a bűntudat közegét. Színpadát
a lassúság, a csönd és a mozdulatlanság uralja.”
Mondom tehát, az a színház, amit a költő ott megélt nem kísérleti, nem formabontó,
nem abszurd, nem groteszk és nem is szürrealista. Folytatom a levélből vett idézetet:
„Igen, a csönd, de ez  a csönd nem beszédellenes. Épp ellenkezőleg a beszéd határait
tágítja ki. Ahogy a teremtés maga is néma beszéd, s a költészet is, bár anyaga a
nyelv, lényege szerint néma beszéd, a csönd, a kimondhatatlan kimondása a köznapi
nyelv elnémítása, meghaladása árán. S ebben a néma beszédben az állatok és tárgyak
éppúgy szóhoz jutnak , mint az emberek. Azonban nem a szint lesüllyesztése, hanem
ellenkezőleg, megemelése árán, egy új, váratlan művészi integráció gyümölcseként.
Nem túlzok, ha azt mondom, Isten hallgatása az igazi beszédformája ennek a vado-
natúj és számadásszerűen tradicionális vállalkozásnak.”
Csak emlékeztetnék arra, mivel is kezdtem e kis dolgozatot: a csendről. Nos, készen
állnak az alappillérek, Pilinszky számára evidens, hogy egy egyszeri –valamikori
hatalmas drámához kell nyúlni és megjeleníteni a színpadon a maga fennséges és
megalázott csendjében. És hogy milyen legyen ez a színház, ami képzeletének ekkor
már majd teljes egészét kitölti?
„Az új színház nem unalom előtti, hanem unalmon túli kell hogy legyen. A meghök-
kentés korszaka lejárt. Tériszonyból és bizonytalanságból született. Vagyis: legjobb
esetben unalmas. Az új színház az unalmat is beépíti és meghaladja majd. Királyian,
mint Bach vagy Leonardo.
A mimikri-színház tévedés volt. Tisztító tévedés. Az új gesztusoknak interferálniok
kell a tartalommal.
Ahogy a misék csendes mozgása képes egyedül fölidézni az egykori véres eseményt.
Csillagmozgással, fáradhatatlanul. Interferáló stílusnak nevezném ezt az új színészi
lehetőséget.” (in.: Milyen is lesz az új színház? Új Ember, 1973. november 4.)
Elsöprő érdeklődése a színház iránt 1972 végén nem hagyja nyugodni. Szinte
együltében születnek meg első színpadi művei (egy hét alatt két darabot is írt), a
Gyerekek és katonák, valamint a Síremlék. Ezeket követi a két egyfelvonásos: az
Urbi et orbi – a testi szenvedésről és az Élőképek. Színműveknek nevezi, melyek vé-
gül is a Végkifejlet 1974-ben megjelenő kötetében kapnak helyet. A korabeli színházi
szakma vagy nem vesz róluk tudomást (kivétel, persze akad: Törőcsik Mari és Maár
Gyula, Iglódi István, Egyetemi Színpad ), vagy nem tud a szövegekkel mit kezdeni.
Pedig Pilinszky majd mindegyikhez instrukciót is ír, beszámol keletkezésükről. Áll-
jon itt a Síremlék keletkezésének lírai története:
„…megírását a véletlennek, egy érintésnek tulajdonítja. Kezébe kerül egy fénykép,
ami annyira megrendíti, hogy még az előző darab lendületéből szinte órák alatt papír-
ra veti az újabb színpadi művet. Mi látható ezen a fényképen?
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Önöknek talán nem sokat mond: fiatal napfürdőző nő (Jutta Schärer, a szerz. megj.)
egy szőlőlugasban. Számomra bonyolult szomorúságot idézett fel, jelenlétnek és tá-
vollétnek, tragikumnak és idillnek pontosan azt az ötvözetét, amire szükségem volt
ahhoz, hogy megírjam egyfelvonásosomat…
Az Élőképek pedig éppen ilyen mozdulattal, egy ilyen érintéssel kezdődik: a fiú ki-
nyújtott karral megérinti a lány vállát, és hosszú, álomszerű szünet után azt mondja:
Megérintettelek, mire a fiatal lány azt válaszolja: Megérintettél. A költő értelmezése
szerint az egész darab az érintkezések konfliktusait hordozza. Miről szól a mű? A ma-
ga rettenetes mikrovilágában ez a két kis lény fölvázol egy makrokozmoszt, annak
ellenére, hogy a darab egy kis mikrokozmosz marad, de lényegében makrokozmoszt
vázol föl, találkozást, egyesülést, elszakadást, a variánsok iszonyú, végtelen lehetősé-
gét.” (in.: Tüskés Tibor: Pilinszky János /Arcok és vallomások/ Szépirodalmi, 1986)
Dolgozatom végén megkíséreltem csokorba szedni Pilinszky színpadi műveinek in-
terpretációit, lehetőség szerint időrendi sorrendben.
Itt most közbeszúrok egy bekezdést, mellyel talán korábban kellett volna foglalkoz-
nom, nevezetesen a költő zenéhez fűződő kapcsolatával, vonzalmával. Amikor szín-
házról beszélünk, megkerülhetetlen e kérdéskör felemlítése. Pilinszkyben mély von-
zalom él a zene iránt. Ennek elsősorban családi hagyományai vannak. Apai ágon
kíváló muzsikusok veszik körül.
„Hát Bach volt a nagy élményem, és tulajdonképpen ő az ma is.”  A zenében meg-
nyugvást, feloldást, derűt talál. Ugyancsak a hetvenes évek közepére tehető, hogy a
már korábbi mély barátság Kocsis Zoltánnal, valami olyasfélére sarkallja, ami tulaj-
donképpen színházi kísérletei előzményeként fogható fel.
A színhely ugyancsak Párizs. Baráti körben – már jól ismerik egymást – Kocsis fel-
veti, hogy a költő írjon operát. „- szeretnék veled egy operát csinálni, mert te vagy az
egyetlen olyan szerző, aki helyet hagy a muzsikusnak.”
Pilinszky megírja a három egyfelvonásos szövegkönyvét Kopogtatások, Vacsora és
Kiállítás címmel. Itt is instruál. (Későbbi kritikákban olvastam, hogy a költő  utolsó,
úgymond hanyatló korszakában saját verseinek magyarázatát adná ezekben a szöve-
gekben. Mi több színművei is ezt a célt szolgálnák csupán.
„Igyekeztem…valami olyasmit csinálni, ami helyet hagy a komponistának. Az első
darab tiszta ritmus, a második merő blaszfémia, privát koncentrációs tábor, a har-
madik műanyag liturgia, míg az utolsó kép aranyozott maszk, alulnézetből. – írja Ko-
csisnak ekkor egy levelében. A három egyfelvonásos opera zenéje már csak a költő
halála után készül el, 1985-ben került sor az ősbemutatóra.
Végezetül  visszatérek a színházhoz, színműveihez. Két dolgom akad még velük.
Egyfelől lehetetlen jelen dolgozat keretein belül maguknak a szövegeknek az elem-
zése, másfelől ígéretemhez híven egy gondolat erejéig visszautalnék a brusteini drá-
mafelfogásra.
Pilinszky elgondolása, mint a mindent betakaró hó, oly tiszta, szakralitásához kétség
sem fér. És talán ebben lehet e drámák megfejtésének a kulcsa is. Amennyiben nem
éljük meg azt a fajta csöndet, amiről fentebb szóltam, pontosabban Pilinszky beszélt,
alig lehet mit kezdeni e színművekkel. Hiába tartunk tükröt a közönség felé, hogy
meglássa önnön gyarló mivoltát, elesettségét, és a semmibe réved, nincs az eszköztá-
runkban semmiféle kellék, hogy a jelenlétet, a misztikus jelenlevést érzékeltessük.
Mindhiába kopogtatunk, ha nincsenek álmaink, álomidőben Isten teremtő csendje
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megélése nélkül valóban nehezen, vagy egyáltalán nem sorolhatók e darabok a ma-
gyar, netán az egyetemes drámatörténetbe.
Talán majd akad rendező, aki színpadra tudja állítani Pilinszky drámáit. Akad szí-
nész, aki a szerzővel együtt éli meg a teremtés csöndjét. Mindenesetre nem megérteni
kell, hanem azonosulni vele.
„A színház csak játék? És az élet csak valóság? Nem, mindkettő játék és valóság is –
csak máshol és másképpen. Ha a színházat csak játéknak vagy csak megjelenítésnek
tekintem, legfőbb erejétől fosztom meg. Mert egy drámaíró nemcsak az életében, de
művében, a színpadon is bűnbe eshet és megtérhet. Az új színháznak ahhoz, hogy
valóban megújulhasson, el kell felednie, nem azt, hogy játék, hanem azt, hogy fikció.
Amikor a függöny fölmegy, itt és most valóságosan megtörténik valami, semmivel
sem kevesebb súllyal, mint amikor az életünkben kétségbeesésbe kergetünk vagy
megvigasztalunk valakit. Az egyetlen különbség az, hogy a színház mesterséges síkján
a valóság másképp történik meg, mint egyebütt.” (in.: Ismét a színházról. Új Ember,
1974 január 13.)

Pilinszky színművek és bemutatóik.*

Síremlék. – Népszínház, (1970-es évek eleje) Fsz.: Törőcsik Mari m.v. , Iglódi István
etc.
Az előadást létrehozták: Pilinszky János, Maár Gyula, Iglódi István,

 Stefanovits Péter, Justin Júlia, Fábry Péter
Gyerekek és katonák – Pécs (1981) A színház művészei és amatőrök

/lehet, hogy csak terv?/
                                      Újvidék (időpontot nem tudok) Szintén amatőrökkel.
                                                     Rendező: Urbán Aladár
Élőképek – Egyetemi Színpad (1981) Többet nem tudok róla
Urbi et orbi – a testi szenvedésről – Pannon Várszínház /Veszprém/ és Pécsi Harma-
dik
                                      Színház (időpontot nem tudok)
                                       Rendező: Vándorfi László

Fsz.: Szakály György, Sashalmi József, Oravecz Edit etc.

* Nem vettem bele az 1967-es KZ-oratórium Egyetemi színpadi bemutatóját, hisz ez
filmforgatókönyvnek íródott. Később Pilinszky készítette el oratórikus változatát.
Sajnos, több helyen nem tudom pontosan az időpontokat, ezért elnézést kérek.
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Molnár Attila Benedek
Credo no. 2

Pilinszky olvasása közben

hajszálra annyi a szenvedés
mi elviselhető még
hiába ülsz kabátban a szoba közepén
úgyis mezítelen leszel
mostanában hajnalaim szakadozottak
akár az emberi beszéd

falkában élünk
holott Isten magányos
hinni próbálsz
letörlöd az égboltról az elviselhetetlent

Nagy Zsuka

Pilinszky idézés
                      hommage

Auschwitzban minden érintetlen
csak az üveg nélküli szemüvegek
és a vitrinek beszélnek
látod a tárgyak nem semmisülnek
csak a krisztusi dolgoknak van passiójuk

én Dosztojevszkijt és Simon Weilt olvasok
’tiltott csillagon születtem’
megírtam huszonkét évesen
a szívemen hordtam a sárga csillagot
fegyence voltam a nyárnak
a letépett vérző tapétának
színét felkentem az égre és vérlemezkéket
tettem fel a lemezjátszóra bakelit helyett
hogy halld a penderecki zenét
hirosima vágyát az embernek
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légtornász voltam álmomban
a tetőkön futottam, cigánykerekeztem
érted a mutatványosod akartam lenni
cigarettára gyújtottam füstjéből alakod
formáltam s mozaikjaira hessegettem
gyilkosod voltam kívántalak

s olyan korban éltem én
mikor facipőben járt a remény
a szívemet felfalta egy francia
és harmadnapon fölsírtak a ravensbrücki fák
apokrifet írtam világmindenség-imáját
négysorosba foglaltam a hiányt
és ’amiként kezdtem,  végig az maradtam.’

a hintaszék üres
leoltom villanyom-

Auscwitzban vegyi gyár és múzeum -

Vass Tibor

Juhász Gyula: Két négysoros Pily János költő barátom emlékére*

Éj-jelek rontják véremet.
Pily János

Holt katonák, elnémult cimborák, Zuboly,
Pilisi, Gyóni, kik tudója vagytok, miért mi
vergődünk odább. Pilises barátok, ki erre,
ki arra, ész nélkül futottak északra, nyugatra.

Magduska ma fázik, a mackó meg ázik,
Pepilió piktor pingál és pipázik. Bobbi,
Pipszi két kutyuska, jó kisleány a Magduska.
Pepilió jó festő, de most esik az eső.

*A szövegben kizárólag Juhász Gyula „idézetek” szerepelnek, a mai he-
lyesírásnak megfelelően
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Kürti László

Ha kapok: mit? Étlapulok’
(Pilinszky apokrif átharapás)

Mert elharapott nyelvvel gépelek.

Külön bírom a vér ízét, s törölve
képemről a világváltó késztetést,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
s megint külön törölve egy előző sort, tán örökre.
A délidőben nyeldeklő társakat,
mit látni hagyok magam előtt,
vad víziókban buja playmate-ek pupillát tágítanak.
Sok koplaló vadállat, e bősztetésben’,
magam is bámulok.

Nyálam, vérem a szájkifolyatásban:
rózsaszín.
Hát milyen legyen a világ nappal, s éjszaka?
Sóvárgom én forró húsok levesére,
szószok és pörköltök után.

Vagy ismeritek a sült heringek vonulását
mások tányérjaiban, rizi-bizis köreteken?

Jaj, hártyás vágyakon, ezért tanultam rágni? Ezekért
az idegen nyálú, keserű ízekért?

Tudom, este lencse lesz. Ráktalan a saláta testem,
mint a pesti fagyott partú, dunai éjszaka.
plakátmagányban áztatott kényelem.

Írom, s nem beszélem az emberi beszédet,
te meg nem érezheted az én nyelvemet.
Fájdalmasabb az én nyelvem, mint hogy bármi többet is szóljak.
S te így is, úgy is ostobább maradsz,
mint egy húsba harapás, fogsornyi rovátka rajza, hidd el nekem.
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Átváltozás

Nincs fény, se hang, se fájdalom:
Átváltozás az ismeretlenné.
Ostoba izmok és reflexek
levegőért kényszerítik tested.
Érzem én…
A makacs test kényszereit,
fuldokló verejtékeit.
A tájékozatlan szív meddő artériáinak
tapintatlan lökődéseit.

A kórterem most, mint kápolna.
Ki papja, ki orgonistája: a nővérek.
- néha betérnek
udvariasan és jámboran.
Nem sürgetnek, nem marasztalnak
E kínosan őszinte szemérmetlenségben.
Kezedet fogom, bátorítalak.
Küzdelmed már volt az enyém,
sárguló szemed fehérje,
meg összezagyvált szivárványhártya,
a szorongató kezed,
könnycsepp, mi most a szájadig vezet.
Magad vagy a pupilla
a kitágult világtalanságban.
A kiszáradó nyelved,
fehérlő ínyed,
fénylő állad,
az ujjongó s most árva,
gyermeki, elmúló szerelmed,
mind egyenként vagy magad.

Ez már a test önkívülete.
Mindent értesz?
Ismered az utat?
Sikerül odatalálnod
ebben az állapotban?
Jártál, hittél már ott bármiben?

De elszánt vagy és fölkészült.
te tudsz és nem szégyellsz
kezdőként meghalni előttünk.
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Mogyorósi László
Pilinszky

I.
A hangja és a mimikája:
mint aki önmagát imádja,
köd előtte és köd utána,
mint a füst; a cigarettáját
mint karmester egy varázspálcát
tartja. Benne Ravensbrück, Harbach,
fölzengeti újra a máglyát,
amely egy óra vagy egy élet
alatt a semmibe át éget,
a füstöt is úgy fújja ki már,
ahogy krematórium zihál,
tüdejében ezer lombos fa,
rajtuk az emberiség korma.

II.
Dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme –
Isten iránt a szeretet
korábban volt, mint lenge,

karmokkal sebző földi lány
iránt; hajsza a párzás,
bár benne az égi irány,
s a korlát fent se párnás.

Párnán vérző, rühes ebek
a szerelmesek, Jutta
az öröklétben hentereg
vele, férje is tudja,

s úgy nézi a svájci orvos
el nekik, ahogy Isten
a megcsalatást, hogy gondos
kezével csak legyintsen.

Coda:

Fiatal kurvák, apácák
-az első játszótársak-
szeretetét és magányát
kapta csak örök társnak.
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Payer Imre

AMIKÉNT IGEN, AHOGYAN NEM

       P. J.-NAK

Amiként kezdtem, végig az maradtam?
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom ?
Amiként igen. Ahogyan nem.
Igen: felismerem ama belső pillantást.
Körülbelül négy éves korom óta
látja bennem, ami én.
Amiként mindvégig.
Ahogyan nem: a pitiáner idő.
A tompa. Az embertelen.
Ficamítja, kattogtatja
idekinn és odabenn
(lassú vagy túl gyors hasgatások,
izzó hegek a káprázó homályban)
az ugrásra kész végítéletet.

Novák Valentin

A szán közös
Hommage a Pilinszky

A szán közös, a hámfa nem.
Te húzol csak, s a táj enyém.
Cipőt látó távlatod…
A hámfa nem!

A szán borul, a terv soha.
Majd felsegítsz, te ostoba!
És úgy porolsz, hogy földig érsz…
A terv soha!

A szán lobog, te rajta ülsz.
A tűz enyém, az üszköd is.
Hődből élem túl magam…
Te rajtam ülsz!
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A sír közös, az urna nem.
Te szélbe szállsz kereszttelen…
Nevem fölött aranybetűk…
Az urna nem!

Az ágy közös, a párna nem.
A párna hó, és szán az orr…
Hődből élem túl magam…
A párna nem!

OLÁH ANDRÁS

magyarázat

              (Pilinszky János emlékének)

porhintés az egész:
a tudás fájának gyümölcsét
régesrég férgek rágták szét
az édenkerti állomáson
sovány bakter integet
semmi tolongás
sehol az örvénylő sokaság
csak kihalt váróterem
s a végtelenbe futó sínek
reménytelen magánya…

azt álmodom

kinyitja szemem  a sötétet:
azt álmodom hogy élek…
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Máté Ernő

Egy kis kvantumfizika, és ami azon túl van…

Kétségtelen tény, hogy a természettudományos eredmények hatnak vallásos
világnézetünkre, ez különösen a modern fizika kialakulása kapcsán érezhető.
Mindannak ellenére, hogy a fizika segítségével nem lehet bebizonyítani pl.
Isten létét vagy nem létét, a természettudomány eredményei számos teológiai
szaklapban és fórumon megjelennek, párbeszédre késztetik a két felet. A hit
Isten ajándéka − mondjuk sokszor, ám bizonyos természettudományos ered-
mények akarva vagy akaratlanul formálják világnézetünket.
Jelen írásomban nem szeretnék messzemenő teológiai következtetéseket le-
vonni a fizika kapcsán, inkább ablakot szeretnék nyitni korunk egyik legiz-
galmasabb tudományos vívmányára, s az abból eredő teológiai, filozófiai
gondolatokra.
Talán sokan egyetértenek velem abban, hogy a kvantumfizika a 20. század
egyik legfontosabb és legizgalmasabb tudományos eredménye. Korunk mik-
roelektronikája, technikai civilizációnk tulajdonképpen erre épül, teljesen át-
alakítva az eddigi állásait védő determinisztikus világszemléletet. De lássuk,
hogy miről is van szó.
1900-at tekinthetjük a kvantumfizika kezdetének, amikor is Max Plank felis-
merte, hogy a fény, azaz az elektromágneses mező energiája kvantált. Ez azt
jelenti, hogy a mező nem folytonosan változik, mint a klasszikus fizikában,
hanem diszkrét ugrásokkal. Az elektromágneses sugárzásban jól meghatáro-
zott adagokban terjed az energia, ez pedig elvezetett a foton, a fény alapvető
építőelemének fogalmához.
Negyed évszázad leforgása alatt Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Born, Pauli,
Dirac és társai megalkották a kvantummechanika szabályait. Ennek az elmé-
letnek a segítségével rendszerbe lehet foglalni és meg lehet érteni a mikrovi-
lág jelenségeit. Bizonyára emlékeznek középiskolás tanulmányaikból az
anyag építőköveire. Beszélek itt pl. a protonokról, neutronokról, elektronok-
ról, fotonokról stb. A kvantumfizika tehát a mikrovilág leírásával foglalkozik,
és kiderült, hogy az elemi részecskék egyáltalán nem viselkednek szabálysze-
rűen, sőt e részecskéknek a megfigyelési folyamattól független viselkedéséről
nem is beszélhetünk, mivel bármiféle megfigyelés az abban lejátszódó folya-
matok durva megsértését jelenti. A világ hat ránk, és akár csak „szemlélőd-
ve”, mi is visszahatunk rá.
Ezenkívül feltehetően ismerős lehet Önöknek a kétréses kísérlet, amikor is a
fény hullám- vagy részecske-természetét vizsgálják. Newton óta hosszú ideig
vitatkoztak arról, hogy a fénynek részecske-, vagy hullámtermészete van-e.
Newton szerint a fény részecskékből áll, de amint az később kiderült, hullám-
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ként is tud viselkedni. Mi több, erre nem csak a fény képes, hanem az elekt-
ron, illetve a proton is, egyszóval a kvantummechanikai objektumok.
Mivel a mikrofizikai viselkedés lényegesen eltér mindennapi tapasztalataink-
tól, az sokak fejében zűrzavart keltett. Mi a fény valójában? − tehetjük fel a
kérdést. Ha hullám, akkor hogyan lehet részecske, ha viszont részecske, akkor
hogyan mutathatnak a fotonok interferenciát? Ma már elfogadott, hogy a fény
egyszerre hullámként, és részecskeként is viselkedik. Innen ered a fény kettős
természete elnevezés (komplementaritás-elv). Amikor terjed, akkor a hul-
lámmodellel, amikor pedig energiát ad, vagy vesz fel, akkor részecskemodel-
lel írjuk le.
Az előbbiek egyenes következménye volt a Heisenberg-féle híres határozat-
lansági reláció felállítása. E szerint a természet törvényei csak akkor lehetnek
ellentmondásmentesek, ha a kísérleti lehetőségeknek van valamilyen korlátja.
Így egy kvantummechanikai objektum helyét és sebességét egy időben nem
tudjuk teljes pontossággal meghatározni, csak valószínűségi leírást tudunk al-
kalmazni. Nem mondhatjuk, hogy az elektronnak ismerjük a helyét és sebes-
ségét, csak azt, hogy milyen valószínűséggel van itt vagy ott. Vagy milyen
valószínűséggel ekkora vagy akkora a sebessége. Ezek után már világos előt-
tünk, hogy a kvantummechanika, bár a gyakorlatban jól működik, határozat-
lanságra, statisztikusságra épül. Gondoljuk például arra, hogy a radioaktív
bomlás során az uránból és más elemekből teljesen véletlenszerűen, kiszámít-
hatatlan módon távoznak az elemi részecskék.
Ezek a felismerések komoly gondolati következményekkel járnak. A fény
kettős természete előrevetíti a világ nem objektívállhatóságát. Míg a klasszi-
kus mechanika kapcsán úgy gondoltuk, hogy a világ teljes mértékben megért-
hető és leírható, addig a kvantummechanika alapjaiban rázta meg a materia-
lista-realista világszemléletet. Hiszen hiába ismerjük egy kvantumfizikai fo-
lyamatban a résztvevő részecskék kezdeti állapotát, nem tudjuk előre megha-
tározni a részecskék jövőbeli viselkedését, csak a különböző állapotok való-
színűségét tudjuk megadni.
Továbbmenően ma már egyre inkább elfogadott az a nézet, miszerint a termé-
szetet alapvetően a kvantummechanika írja le, így a klasszikus fizika világa
egy, a gyakorlatban jól bevált, de csak közelítően érvényes idealizálás, határ-
eset lehet. Vagyis végső soron egyfajta illúzió. Sőt, makroszkopikus rendsze-
rek vizsgálatánál a káoszelmélet olyan kaotikus jelenségeket ír le, amelyeknél
bár ismerjük a kezdeti feltételeket, nem tudjuk megjósolni a jövőbeni állapo-
tot. Csak három szabadsági foknál kisebb, valamint lineáris összefüggést mu-
tató rendszerek esetén tudunk pontos jóslatokba bocsátkozni.
Innentől kezdve adottak a teológiai feltevések. Ezek szerint a világ nem lezárt,
abszolút törvények által előre meghatározott, hanem nyitott. Isten megalkotta
ugyan a világot, de azt nem zárta le, nem hagyta magára, hogy az előre elren-
delve működjön, hanem folyamatosan beavatkozik annak működésébe. Teller
Ede szavait idézve: „Azt tudom, ha Isten létezik a kvantumteóriában, nem
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munkanélküli. Az ok nem határozza meg egyértelműen a jövőt. És ez távolról
sem üres állítás.”
A kvantumfizika sok esetben segédeszköz lett teológiai állítások modellezésé-
re. Gondolhatunk a szabad akarat kérdésére, vagy a komplementaritás elve
kapcsán Jézus egy személyben ember és Isten mibenlétének szemléltetésére.
A mikrorészecskék „életében” bár nagyon ritkán, a statisztika szerint mégis
előfordulhatnak rendkívüli állapotok − ez például alkalmas a csodák szemlél-
tetésére.
A kvantumelmélet jelenleg kétségtelenül leírja azt, ahogyan a világ, a termé-
szet működik. Annak ellenére, hogy a tapasztalt jelenségek nincsenek össz-
hangban előzetes várakozásainkkal és gondolatainkkal, a világ bizonyosan így
működik. Ám ez nem mindig volt így. Maga Albert Einstein, aki tevőleges
szerepet vállalt a kvantumfizika kialakulásában (1905-ös foton-elméletéért
kapott Nobel-díjat), bár elfogadta a kvantummechanika létjogosultságát, va-
lamint gyakorlati hasznát, annak egyes állításával élete végéig sem tudott
egyetérteni. Említettem, hogy a határozatlansági relációban szereplő hely és
sebesség komplementerek, egymást kiegészítik, együtt adják a kvantum-
bizonytalanságot. Einstein meg volt győződve arról, hogy a Heisenberg-féle
határozatlansági reláció ellenére egy adott részecskének igenis van határozott
helye és impulzusa, más kérdés, hogy ezt nem tudjuk egyszerre meghatározni.
A kvantummechanika ezek szerint nem teljes, a dolgok mélyén lennie kell
egy „óraszerkezetnek”, amely a világot működteti. A kvantum-bizonytalanság
és a statisztikus jelleg kapcsán ismerjük elhíresült mondását: „Isten nem vet
kockát!” Bohr-al való vitái kapcsán képtelen volt elfogadni az eredendő bi-
zonytalanság és a szigorú okság hiányát. Választania kellett az objektívnek
hitt világ vagy a kvantumvilág között.
Napjaink egyik legizgalmasabb és lenyűgözőbb természettudományi problé-
mája Einsteinhez nyúlik vissza. Ő akarva-akaratlanul nagy segítséget nyújtott
a kvantumfizika állításainak igazolásához. Hogy Bohr és a kvantumfizika ál-
lításait megcáfolja, két társával együtt felállított egy gondolatkísérletet. Albert
Einstein, Boris Podolsky és Nathan Rosen cikke („Teljesnek tekinthetjük-e a
kvantummechanika leírását a fizikai realitásról?”, 1935) EPR paradoxon né-
ven vált ismertté. A kvantumfizika törvényei segítségével kimutatták, hogy
két, közös forrásból származó részecske egymástól messze eltávolodva is erős
kapcsolatot, összefonódást mutat. Ha az egyik részecskén mérést hajtunk vég-
re, bár az tisztán véletlenszerű eredményt szolgáltat, mégis egyidejűleg meg-
határozza a másik részecske kvantumállapotát függetlenül attól, hogy a két ré-
szecske milyen messze, térben mennyire elkülönítve van egymástól. Ezt az
általa „kísérteties távolhatásnak” nevezett jelenséget Einstein élete végéig
nem volt hajlandó elfogadni.
Bár David Bohm e gondolatkísérlet egy újabb, gyakorlatias változatát vezette
be a köztudatba, az 1960-as évekig senki sem foglalkozott komolyan azzal,
hogy ténylegesen végrehajtott kísérlettel ellenőrizze a kvantumelmélet jósla-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Boris_Podolsky&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathan_Rosen&action=edit
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tait. Az igazi áttörést egy, a CERN-ben dolgozó fizikusnak köszönhetjük.
John Bell 1964-ben jelentette meg híres, egyenlőtlenségről szóló cikkét,
amelyet a technika fejlődésével a későbbiekben több alkalommal is kísérle-
tekkel ellenőriztek.
Az EPR paradoxon, valamint a Bell-egyenlőtlenség részletes bemutatása nem
fér ezen írás keretei közé, ám aki ugyan nehéz, de izgalmas szellemi kaland-
ban szeretne résztvenni, az a világhálón már magyarul is találhat erről némi
információt. A lényeg az, hogy a világon már több helyen bebizonyították,
hogy a kísérteties távolhatás igencsak létezik. Tudomásom szerint innsbrucki
kutatók már 20 km-re el tudtak távolítani két fotont, amelyek között szoros
kapcsolat állt fenn. Ha az egyiknek megmérték a polarizációját, a másik álla-
pota ugyanabban az időpontban megváltozott. A közös kvantummechanikai
hullámfüggvény összeomlott, és mindkettő beugrott saját állapotába.
E gondolat azért is rettentette meg Einsteint, mert ennek értelmében a kom-
munikációnak a fénysebességnél gyorsabban kell végbemennie. Tudjuk, hogy
relativitáselmélete a fénysebességre, mint legnagyobb sebességre épült. S bár
relativitáselmélete ettől még nem omlott össze, e kísérlet ismét megerősítette
a kvantummechanika bizarr világát.
A kvantumos összefonódás jelenségére immár gyakorlati eljárások is épültek.
A feltörhetetlen kvantumtitkosítás már kereskedelmi forgalomban van, a
kvantumszámítógép kezdeti kísérleti fázisát éli.
Ami minket most igazából érdekel, az a világnézeti háttér. A kísérlet tapasz-
talata alapján a hatás és ok lokálisan, helyileg egymáshoz kapcsolódik, kau-
zálisan nem értelmezhető összefüggéssel állunk szemben. A Bell-
egyenlőtlenség tehát a kauzalitás abszolút érvényét ingatja meg, mely kauza-
litás a világról alkotott képünk legalapvetőbb fogalma. Ugyanakkor ebből
eredeztethető a holisztikus világszemlélet (minden mindennel összefügg) tér-
hódítása.
Végezetül, mi emberek a világegyetemnek csak egy nagyon vékony szeletét
vizsgáljuk, és azt sem tudjuk mindennapi fogalmainkkal, realisztikusan leírni.
A kvantummechanika a természet működését írja le, és bármennyire fura is,
ez a „realitás” számunkra. Csodálkozzunk hát rá e világ sokszínűségére, és ha
fogékonyak vagyunk rá, hagyjuk, hogy megérintsen.
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 Aniszi Kálmán

Kései vallomások
 
Mindent a maga idejében - tartja a szólás. Ezer és ezer példáját látjuk ennek a
természetben. Általában az embernél is. Ámbár ez a fölöttébb furcsa teremt-
mény mindent elkövet azért, hogy ellentmondjon ennek az egyetemes érvényű
törvénynek. Hanem a tűnt idők felidézése, az emlékezés kizárólag az ember
sajátja, képessége.
Vannak költők, akik - észbe kapva(?) - őszbe hajlón dallják meg ifjú (éret-
tebb?) kori szerelmüket/szerelmeiket. Gittai István sem épp fiatalon lepett
meg bennünket egy küllemében is szép szerelmes verseskönyvvel. (Érzelem
(szó)tár (Europrint Kiadó, 2006., Nagyvárad). Van is mit szemelgessünk be-
lőle.
A kötetben bóklászva a recenzens zavarba jön a kaleidoszkópszerű jelenség-
világ gazdagságának láttán, és tudva-tudja, ő sem tehet többet, mint hogy visz
néhány szem homokot ahhoz az irdatlan építményhez, amely - hogy hogy
nem - azóta van, amióta ember létezik, és addig lesz, amíg ez az eszes lény e
sárgolyón csatangolni fog.
A szerelmi költészet valójában egyidős az emberrel. Már az ősköltészetben is
ott vannak a lenyomatai. Az ókor irodalmában erőteljes szerelmi líra bontako-
zott ki. A középkorban (unio mystica) a szent nász olykor az istenséggel, a
túlvilági hatalmakkal való misztikus egyesülés extatikus formáját öltötte,
máskor meg erotikus-szerelmi színezettel jelent meg (Világirodalmi lexikon).
A polgári világot megelőző néhány században a szerelmi költészet jószerével
helyzet- és szereplíra.
Bár a szerelmi érzelmek szabad megvallása az évszázadok folyamán többé-
kevésbé összefüggött az egyénnek mint szabad személyiségnek a kibontako-
zásával, ám az érzelmi élet sokkal állandóbb volt annál, semhogy szolgaian
követte volna a dologi világban végbement legmélyebb változásokat. Ma
sincs ez másképp. Keresve se találnánk élő (kortárs) költőt, aki tökéletesebben
kifejezhetné a férfinak a szeretett nőhöz való gyöngéd viszonyát, mint tették
azt a Si king (Dalok könyve, i.e. I. évezred) leheletfinom vallomásában:

”Elmerül, libeg, felszáll            Álmom öblén kutatlak,
lótusz és liliomszál,                  Napom rád nyíló ablak,
látlak, lepke-szép asszony,      Elsüllyedsz s újra felszállsz,
gondom körötted kószál.         Kereslek és kutatlak."
                                                           (ford. Kormos I.)
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Az emberek soha semmit nem ítéltek meg, értékelnek azonos módon. A sze-
relmi érzelmek tekintetében meg pláne nem. Ami nem csoda, hisz ez az em-
ber érzelemvilágának legszubjektívebb része. Az antik görög világ szerelmi
költészettől például olyan távol állt Platónnak a férfi és nő hajdani androgün
egységéről szóló felfogása - eszerint a szerelmi érzés nem más, mint az ideák
birodalmába való visszavágyódás -, mint az ég a földtől. Sokkal életszerűbb-
nek bizonyult az az elgondolás, hogy a világot az ellentétek - férfi-nő - harca
tartja fenn (Empedoklész, Epikurosz). Örök küzdelem ez a viszony Karinthy
híres mondása szerint is.
A mi korunkra is jellemző lehet egy s más. Például az érzelmi élet elsekélye-
sedése, a társadalmi-morális normák csököttsége, imitt-amott teljes hiánya, a
túlhajtott liberalizmusból sarjadó szabadosságban testet öltő ízléstelenségek
ararátja. Nem valami rosszul értelmezett (ál)prüdéria mondatja ezt velünk,
hanem a tapasztalat.
  A szerelem: férfi és nő spiritualizálódott érzelmi viszonya, a teljesülni vágyó
hiány sajátos-szép önkifejeződése. Olyan testi-lelki viszony, amit megnemesít
és magasabb régiókba emel az élet fenntartásának az abszolút törvénye: „Úgy,
mint akinek már se apja, se anyja, meg úgy is, mint akinek, ha nem is setét, de
idült gondjai nőnek e honban, nos, homlokráncaim, éveim sokasága okán s
jogán, kérném a Tisztelt Kuratóriumot, meg a Jóságos Istent, hogy együttesen
hassanak oda a végett, hogy satnyuló miértjeimre gyógyírul határos időn belül
unoka üljön a nyakamban; ez volna szerénytelenül égető óhajom nékem!" -
mondja a költő gyönyörű prózaversében.
Amikor emlékezünk, újra éljük az egykor volt valóságot. Amely -  mint ese-
tünkben két fél egymáskeresése - egyaránt lehet sikeres (győzedelmes), ku-
darcokkal tarkított, torkollhat személyes drámába, sőt tragédiába is.
 Gittai is vissza-visszaidézi valamikori szerelmeinek tüneményeit. Ott, ahol az
emlékezés az úr, az érzelmek tisztábban, sejtelmesebben ragyognak fel, kiér-
leltebbek, felemelők. Talán azért van ez így, mert az emlékezés rendszerint
megszépít, hiányoznak belőle a valóság zavaró elemei. A Tűzcsapda ciklus
verseiben viszont, ahol jóval hangsúlyosabb szerephez jut az erotika, a költő a
hús istene előtt hajt fejet, amidőn megénekli a testiség himnuszát. De - a köl-
tővel szólva - ez sem idegen tőlünk, merthogy emberi.
Átfogó érvénnyel megállapítható, hogy Gittai István az érett költő biztonsá-
gával játszik a szerelmi érzelmek tengerszéles, bonyolult skáláján. Csokorba
kötött szerelmes verseinek nemcsak a belbecse figyelemre méltó, a könyv
maga is szép, öröm kézben tartani. Széppé varázsolják azt a nagyváradi gyö-
kerű, Svájcban élő Szalai József festőművész tüneményes aktjainak a repro-
dukciói, amiket a kiadó - az alkotóművész önzetlen és nagylelkű hozzájárulá-
sával - egyaránt felhasználhatott a borítón és illusztrációként a kötetben.
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Becske József Lajos

GONOSZABB LETTEM

Uram, én okosabb lettem.
Szelídebben, egyre szebben
minden tövist megkerestem –
Uram, én okosabb lettem.

Harmatfűben gyűlnek fagyok.
Megszülnek lázas hajnalok,
rubint ég árvája vagyok –
Harmatfűben gyűlnek fagyok.

Talpig fekete ruhában
hoztak Betlehem porában
népek, farkasok nyomában –
Talpig fekete ruhában.

Ez itt egy szelídebb sarok.
Szeretetre méltó vagyok,
meztelen szívekre fagyok –
Ez itt egy szelídebb sarok.

Uram, gonoszabb lettem már.
Sose mondom, mikor mi fáj,
nyelvem alatt legel a nyáj –
Uram, gonoszabb lettem már.

HELYZET

Véged,  véged,
hallgat minden ének,
képregénybe
sajtol sűrű méreg.
Lányok, lányok
haja tűzpiros ékkő,
megtalálod
bennük a fénylő
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csendet-rendet,
cigányszerelmet,
rejtett világod,
tiszta rejtelmed.

Hova – tova
elragad egy mostoha
vallás, vagy álom
ősz apostola,
napsugáron
motoz gitárom:
Lenni - semmi !
Parázs cigarettámon.

Testem  beste
szem ívét kereste,
feltört lakat
Szíve rejtelme.
Ketrecben a rab,
ki láncába harap,
nem lehet nálam
haszontalanabb.

Újbor csókol,
csobban a számon
álom: álmom
mosolyog a lányon.
Itt  a  minta,
magam felkínálom,
léted-félted
menekülsz,  futok  érted,
Drága  lánya
farkasok nemémek.

Izzó, fakó
anyagod, ha reszket,
a ringató
levegő adjon kegyelmet.
Béred: véred
(amíg élsz, meg nem érted),
semmi lenni:
ecsetnek, húrnak, igének.
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SZÉLLÉ,  KÖDDÉ

Szemben dolgokkal, amelyek
bennem hörögnek, s örökké
vérbe fulladnak ajkamon -
én széllé, köddé változom.

Szépasszony a messzeségből
őrzi hangom éjből, csendből,
honnan jöttem, s tartozom –
én széllé, köddé változom.

Szeretnék Isten játéka,
öntudatlan parány lenni,
egy semmi, valami atom –
én széllé, köddé változom.

Benn, csak a mélyben legbelül,
Istent szent legbensejében
ismerem, keresem, hívom –
én széllé, köddé változom.

Hisz van itt rend, csak messze nézz,
bölcs elme is beledöbben,
s ellazul. Van itt rend, halom -
én széllé, köddé változom.
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KÍSÉRTETJÁRÁS

Könyvespolcomon egymást támasztják
Schoppenhauer, Jung és Nietzsche,
és Shakespeare, a szív ősrobbanása,
mi elvarázsolja az életet.

Levegőben úsznak gondolatok,
ezüstszelencében árnyalatok.

A falról Mona Lisa Gioconda
farkasszemez a mohó idővel,
boszorkányok setét átka lebeg
szentélyem faragott faoltárán.

Laza pókháló hűti homlokom,
vadak lázadása ül torkomon.

Fellini-filmek szűrik az időt,
Bergman, Kurosava, Sydney Pollack,
és még rengeteg látnok, varázsló
a lázas gyermek mély álmaival.

Villog a csönd a szivárvány arcán,
álmok úsznak égi vitorlán.

Itt vannak még a hatvanas évek:
Jimi Hendrix, Morrison a Doors-ból,
Janis Joplin, és a többi bálvány,
feneketlen torkú szellem-isten.

Megfagyott tűzként hasad a Kozmosz –
Halott Isten hóvirágokat mos.
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Prágai Tamás

(fűrészporfülledt meleggel)

fűrészporfülledt meleggel megjött a nyár
jó sár
„legjobb vadászföld”

párolgó állat teste faluszéli ártér

tajtékhab azúr magasban
bomlik
a tervbe szőtt idő

kék palack mélyén habos kumisz

(kupacokba raktak)

kupacokba raktak minket
aztán mint barlang falán a só
a kövek peremén lerakódtunk
széthulló csontjaim évezredekig
pihennek kövesednek

átfolyik rajtunk a hűvös

vak rákok
keringenek ott

felhévíz és alhévíz között
újbuda alatt a mélyben
boltív alatt pihen
az ős a szaurusz város

tengernyi kőcsont
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Lackfi János

ÚJJÁSZÜLÉS

Az Örömóda dallamára

Szüld meg újra a világot,
Érezd bőrét bőrödön,
Felrobbantja pillantásod,
Nem marad itt kő kövön.

Építsd újra törmelékből,
Van kagyló, üvegszilánk,
Bárha földünk százfelé dől,
Éned mindent összeránt.

Tűz levedli száz ruháját,
Libben-lobban meztelen,
Szirma kéket, cifra sárgát
Villant álszemérmesen.
Csepp bibéjét hogyha néznéd,
Lángja szirmát megleled:
Pernyék selymes libbenését,
Gyöngyport, bársony üszköket.
Két kavics közt éjszakában
Apró szikrát percegess,
Csípi nyelved fűszeres
Barlang-villany, ősi áram.

Szalonnának zsírja cseppen,
Ízét érzed ínyeden,
Gyémántkönnyén gömbölyűen
Csüng a tágas végtelen.
Kenyeredre csillagábrát
Rajzol forrón, sistereg,
Füstös-húsos aromáját
Mindöröktől ismered.
Hagyma hersen, nedve csorran,
Száz pendelyt levetkezik,
Pézsma-kristály mindegyik,
Zendülést szít szájban, orrban!
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Vízcsepp gyűlik, szerteperdül
Kocsonyásan ujjbegyen,
Örvényekben zúgva kergül
Bugyborékos rejtelem.
Híd lábánál felgyűrődik
Mint ágyon az ágynemű,
Úgy látszik, ki rajta alszik,
Álma nincsen egyszerű.
Télen mint száz kéz pilinkéz,
Jégpengéje megsebez,
Gőze forrón permetez,
Ablakunkon téli hímzés.

Röghöz bújva számolatlan
Gyűlnek órák és napok,
Fűl a nyár, goromba katlan,
Hűs eső ver bádogot.
Gyúl a bő levű bogyóban
Tigris-izmú, vad cukor,
Hordó mélyén lángja lobban,
Ekrazit-sűrű a bor.
Szájpadláson szétszaladva
Labirintus-rajzolat:
Borzol bőgő-húrokat,
Feldob messzi hegy-tarajra.

Ablak mélyén fel-le járunk
Akváriumban halak,
Szánk a semmiségbe tátong,
Ringat vágy és gondolat.
Mindig többre, újra vágyunk,
Ám az egy-jelen marad,
Sokszorozva egy-magányunk
Nagyvilágnyit is kiad.
Láthatatlan damil-szálak
Kötnek minket együvé,
Szállunk majd az ég felé,
Hogyha fentről kipecáznak.

Szüld meg újra a világot,
Érezd bőrét bőrödön,
Felrobbantja pillantásod,
Nem marad itt kő kövön.
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Építsd újra törmelékből,
Van kagyló, üvegszilánk,
Bárha földünk százfelé dől,
Éned mindent összeránt.

Kiss Judit Ágnes:

in memoriam

penészedik, mint kinn felejtett étel
bennem a hit, és néhány év alatt
rücskösre mar a védhetetlen kétely,
mint salétrom a csupasz házfalat.
 

Apokrif

Olyan közel kerülni hozzád
Hol nem érezni már a súlyát másnak
Csak testedét, amikor meghaltál
S lepelnyi terhét a feltámadásnak
 

Molnár Attila Benedek

arcod a tájban

Kocsis Zoltánnak

Térdelj le! – Föláll.
Emlékszel a rózsakertre? – Játszani kezd.
Menthetetlen vagy, akár egy asztalon
                felejtett vizespohár.
A tagolatlan idő szorításában
otthon érzi magát az ember.
Tegnap megérintettem a csöndet.
Úgy csorog alá a fény,
mint barázdált kézfej gyűrött ruháinkon.
Imádkozol? – Mosolyog.
Esetlenségünket valójában
csak Isten sejtheti.
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F. Szakál Sándor

hogy elférjek

hogy elférjek a föld kezében
az este kövült foglalatában
csak ásványok nyelvén beszélek

vonszolom tekintetemet az erdők
a falvak felett mind nyugatabbra
ebben a képtelen őrjáratban elbotlik

árnyékom is bár élnék időtlenül
mint a gyermek és bízhatnék abban
hogy minden élet ártézi forrás lehet
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 Bakajsza András

„…itt élt ő s drágakő-
fényű verseket faragott,”

Ölbey Irén lírájának sorsa

Ha élne, úgy kérdezhetnénk: sorsszerű (volt-e) a fönti verssorok foly-
tatásának sötétenlátása: „minket beporoz az idő, / s beszőnek vak évszázad-
ok.” Vagy: éljünk irodalomtörténeti fogalommal s úgy vessük föl a kérdést:
sorstragédia, ami történt – illetve nem történt – e „drágakő - / fényű versek”–
kel. Ha sorstragédia, akkor nem a lírikus jelleméből következik, hanem a
külső eseményekből; akkor megvillan Antigoné arca: „Nem gyűlöletre,
szeretetre szült anyám.”

Míg élt, „…kemény, erős / kultúra s magány fonta át.” Így tudta elvi-
selni a feledés – a feledtetés! – fövényét. Amióta eltávozott (húsz éve immár)
s ráírták sírkövére: Ölbey Irén Író és költőnő /1902-1987/, azóta újabb porré-
teg ülepedett gonddal csiszolt, nyári vasárnap szépségű verseire (abból a jó-
féle?, rosszféle? szabolcsi homokból). Gondos kéz, ha félresöpri finoman,
menten megragyognak válogatottan szép és igaz szavai, szóképei: „Itt élt a
költő, réveteg / bús lázzal itt álmodozott, / ha zengtek arany reggelek / és
hulltak ezüst alkonyok.” (Halott költő szobájában)

Itt, ahol a Rétköz elkeskenyül s a Nyírség lankáival ölelkezik, itt lel-
hető föl Döge község, Ölbey Irén bölcsőhelye, lakóhelye és halóföldje. 1902.
karácsony harmadnapján született, ám ebből az örvendetes, de naptalan idő-
pontból pesszimista következtetést szűr le: „S nekem hiába lángol / lihegő
nyár s akárhol / bolygok, csúcson vagy völgyeken: / december, árvaságod /
bilincsét – szörnyű átok - / jaj, mindörökre csörgetem.” (December)

Hányszor kerítette hatalmába ambivalens érzés: „A tarlókon legel a
csorda, / így legel már ezer év óta. / Csillogva torony szúr az égbe. / Ó szent e
vidék árvasága, / ősi föld ez, szűz, áldott, drága. / Szabolcs vezér dús öröksé-
ge.” (Szabolcsi táj) Évtizedekkel később Váci Mihály, a Nyírség feledhetetlen
(vagy feledhető?) poétája – látva kisebb hazájának változatlan árvaságát –
magát ajánlja föl: „Széjjel szóródni – eső a homokra - / sivatagnyi reményte-
len dologra, / s ha nyár se lesz tőled s a táj se zöldebb: / kutakká gyűjt a mély:
- soká isznak belőled!” (Eső a homokra) Midőn elbúcsúzott szülőföldjétől,
reményt dédelgetett, hogy „tájad…ragyogva őriz”. Hogy büszkén emlegetik
majd.

Hamar ellobbanó életében így is volt: ha nem is soká, de sokan ittak
verseinek kristálytiszta kútvizéből. Halála után azonban megkopott a „ra-
gyogva” igenév színe, majd óvakodni kezdtek az őrizők, mígnem elpárolgott
a hitványabbja.
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A költőnő pályaíve is a szabolcsi homokból ívelt föl, föl a messzi fő-
város szépirodalmi életébe, ám az övé – élete derekán – meredeken vissza-
hullott a szülőföld porába, havába. Hatvanon túl egy önmegszólító s hasonló
helyzetben mindenki mást is megszólító szonettjében intelmet köt kinek-kinek
a lelkére: „…légy a világ rohanó átlója. / Csak pont ne légy, amely kezdettől
fogva / a végítéletig egy helyben áll.” (Pont) Nem messze ehhez a ponthoz
egy másik, Kisvárda-közeli falu, Anarcs adott költőnőt a magyar líra sokszó-
lamú harmóniájának. Czóbel Minka, e táj énekese, a természet szerelmese a
„bárókert” százados szálfái alatt pihen. (Nos, az élet Czóbel Minka irodalmi
öröksége körül meg-megpezsdül. Szülőfaluja közepén szép szobrot emeltek,
majd márványsíremléket a régi helyett. s egyik verseskönyvét is kiadták egy
tanulmánykötettel – halálának 60. évfordulóján.)

Ölbey Irén lírájának sorsa egy helyben áll, a pont mozdíthatatlan már-
már. De hát ki tehetne többet a többinél, ha nem a szülőfaluja? Többet a helyi
általános iskola bíztató kezdeteinél…

A magasság és a távol vonzása, Ölbey Irén megfogalmazásában az
„Örök csúcsok ametiszt-fényű ködben” olyannyira igazak a dögei temetőkert-
ben porladó poétára, hogy fájlalni tudjuk csak a két költőnő életútjának külön-
futását, illetve megtorpanását s megcsöndesülését. A szegény nyugdíjas taní-
tónő, a szegény elhallgattatott költő, meseíró és novellista, az örök csúcsoktól
messze vetve, az Isten háta mögöttiségben is földalol: „Itt élek a Nyírség
szürke porában, / de aranyba s azúrba mártom szárnyam, / bennem hétszínű
csoda-szivárvány van.” Csoda valahol Szabolcsban? A tehetség és az akarat
csodája: „S kigyúl a kék horizont körülöttem: / a lelkem fáklyája felétek röp-
pen…”

Egy szűkszavú fölirat a faluvégi temetőkert szélén, akácsarjas vegetá-
cióban, örökzöld kúszófenyő takarásában. E tájt volt lefojtva, majd föl-föl
lobban(t)va lelke fáklyája, itt pántolódott, ha nem a teljes égboltra, de a
kék(be vesző) horizontra a mégiscsak „csoda-szivárvány”. Tudjuk, nem az
Ady-méretű „Soha olyan ékes szivárvány” volt, „csak” halk szín-csoda, szép,
szeretethimnuszos fiatalságában és itthon: alkonyi porfelhőben. Éppen Ady
kelti föl figyelmünket: ha a maga teljességében kívánunk a költészettel élni,
számba kell venni a női lírát: „Nővéreim, verselő asszonyok, / Hogyan látjá-
tok ti a Szépet? / Szebben kacag, hangosabban zokog / Tibennetek az élet?”
(A verselő asszonyok)

Ölbey Irén lírájának és meseírói szépprózájának „hétszínűsége” nem
jöhetett volna létre, ha nem veszi számba édes anyanyelvünk gazdagságát,
egyszer gyöngéd, másszor erős szépségét: „Velős, tömör, turáni szó, / Teben-
ned gőg és dac lobog, / S dalolnak benne kopogó / Nyílzáporok. / Mélyedben
zümmög szelíden / A puszták nagy békéje és / Ott fáj, zokog, tombol vadul /
Sok sorsverés. / Te vagy a jókedv s fájdalom, / Te vagy a lágyság és erő. / Tán
nem is szó, tán zene vagy, / Bús, lüktető.” (Magyar beszéd)
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A tizennégy gyermekes dögei jegyzőcsaládból a harmadik, Irén, mint a
mesék hőse, mint a sirályfióka, kiröppen – és sok-sok áldozatos küzdelem ré-
vén tanítónő és költőnő lett. A hívó távolok helyett évekig Napkoron. Nem
csak impressziók: „Egyhangú táj. Krumpli, dohány, / dohány, krumpli, Itt-ott
sovány / kútgém. Meg kék ákácsorok. / Aztán homok, homok, homok, / ka-
vargó lösz, nagy, árva sík / tenyér, mely esőt szomjazik, / zúgó záport…e
végtelen / bús föld szülőföldem nekem.” (Szabolcs) A pici sorsú tanítónőt
azonban más szomjúság gyötri: „De mégis éget, éget / A bús tudat, hogy má-
sutt más az élet, / s hogy vannak városok, csodák s remek / Partok…”
(Szomjúság) Egészsége érdekében hegyi faluba helyezik: Pilisszentkeresztre.
A fővárosban lát napvilágot első verseskötete, A senki szigete, 1931-ben (
miután neves folyóiratok, az Új idők, a Napkelet fölfigyeltek a finom vers-
kultúrájú költőnőre).

Szonett, szeretlek – írta kedvelt versformájának címéül, önmaga töké-
letes jellemzéseként: „Szelíd csengésű, lágy szonett, szeretlek… Szeretlek
halk, csiszolt, vert ötvösmunka…” Ez az alkotásmód és az impresszionista
festői látásmód a kortárs nyugatosok: Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztolányi
Dezső poétikájában ragyog nem halványuló fénnyel. Az útfélre esett Ölbey
Irén lantja méltatlan lett volna? „Búgott a szélnek méla kürtje. / Emlékezem /
A sok molyhos mézízű fürtre… Csorgott a must halk, selymes nesszel. / Em-
lékezem, / A hegyoldalról dal csengett fel…” (Emlékezem) A szinesztéziás
érzékelés (látás, hallás, illat- és ízérzékelés tapintással egészül ki) szómuzsikát
kelt életre. A költészet varázsát borítja gyermekkorának boldog, szomorú
színterére: „Smaragd moha fedi agg háztetődet,/ S falaidon a nap kévéje rőt.”
(Ócska ház)

Pilisszentkereszten tündéri táj hangolja versre: „…itt lenne jó élni, eb-
ben / a széttárult völgyben, ahol / sárgarigó és csíz dalol, / s a szálló szélben
illat lebben.” A versolvasót is rabul ejti a mesteri hangszimbolika („ó az –l /
dallama”), a tökéletes asszonánc az ölelkező rímképletben. A jó nevű Erdélyi
József így látja őt: „A Pilis nyergén túl van Szentkereszt. / Egy magános köl-
tőnő lakik ott, / kit néha én, rokon lélekre szomjas, / száműzött költő megláto-
gatok.” Magány, megélhetési gondok, beteg tüdő s mégis új kötet: Szeptem-
beri láz (1936). „Mintha nagyon mélyről gordonka szólana” – így intonálja az
elismerő hangokat a fővárosi Irodalmi Intézet. A Nyugat sem marad távol:
„Mély és szomorú láz kering e versek finom, kékes erezetében… Tüzét, fájó
lüktetését, mintha végtelen puha, alig áttetsző fátyol, borítja be…” Kosztolá-
nyit a közelgő halál, Ölbey Irént az elvirágzó ifjúkor, a borongós délután
készteti fölfohászkodásra: „Borítsd rám kék-arany eged / tikkadt ősz, gyümöl-
csöt-adó, / hadd kóstoljam az ízeket, / mielőtt leszitál a hó. / Életem úgyis
naptalan: / eső mosta el májusom / és viharos volt a nyaram…/ te gyújtsd fel
vérem és húsom!”

Halhatatlan a halhatatlanok közt, Tóth Árpád is szomorúan állapítja
meg a líra luxussá válását az anyagi sikerre irányuló században: „Szelíd da-
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lom lenézi a garázdán / káromkodó és nyers dalú jelen.” Hasonló érzés kese-
ríti a remete magányba húzódó Juhász Gyulát: „Potom a szépség és művésze
léha…” Ölbey Irén, az aranycsengő sem mondhat mást: „…előttem kürt si-
kongat, / mögöttem… kalapács kong s harangok bongnak”, miközben
„…lágyan rebben / hangom: a csupa-muzsika.” Tóth Árpádnak megadatott a
szerelem „váró réve”, Juhász Gyulának és Ölbey Irénnek viszont a véglege-
sülő magány maradt a társra találó szerelem mennyei misztériuma helyett. Ám
a költészetben, a versbe írt reménytelen szerelemben megvirágzik a lélek. Így
lett Anna örök. A költőnő ellenben elrejtette múzsája nevét. Nem kért sokat
sorsától: Látni még egyszer. „…látni még egyszer, / megcsókolni hosszan
szememmel / s hagyni, hogy szépséggel tele / csókoljon vissza két szeme.”
Hol, kinél hallhattunk ilyen édes, finom hangokat? A szépmívesen alkotó Na-
dályi Zoltánnál: „…de a szemed mégegyszer visszanézett / és mindent meg-
adott. / A két szemed szeretett legtovább, / még mostan is szeret. / Még éjsza-
kánként zöldes csillaga / kigyúl ágyam felett.” (A két szemed szeretett legto-
vább) A költőnő lelke mélyebb szomorúságra rezdül? „Fájó, forró és mérhe-
tetlen / szomjúság lángolt fel szívemben… Tikkadt, szomjas, emésztő vágy-
ban / izzottam…” Szecessziós díszítettség volna a Szeptemberi láz poétájának
jelzőbokra, nem inkább az elmondhatatlan szerelem szókeresése? Egy másik
XX. századi költőnő, Nemes Nagy Ágnes versfölütése megerősíti feltételezé-
sünket: „Hogy mondjam el? A szó nem leli számat. / Kimondhatatlan szomj
gyötör utánad.” (A szomj) Az Ölbey – elégia a „zökkent s indult a vonat”
előtti percet örökíti meg: ismeretlen az állomás, nagy a tömeg, elvegyül benne
a másik fél, elsuhan a kedvező lehetőség, a távolság pedig elnyeli az ént, az
őt. A felfokozottan élő Ady áldásadása a távolba hasító vonaton fordul tragé-
diába: „Most fut leggyorsabban vonatunk, / Most jön a legtöbb, nagy emléke-
zés…”

Szép magyar versek közé illő remekmű koronázza meg az Ölbey - líra
szerelmi témakörét. És ha már annyiszor meg-megszólaltatjuk a nemigen
vagy alig-alig ismert költőt, hadd ízlelhessük egészben Esti dal c. ötször két-
soros alkotását, formájában is.

Fájó a földi szerelem,
égi szerelem kell nekem.
Akit szerettem, elhagyott,
szeressetek ti, csillagok.
Hogy szeretett, tán mese volt,
szeress engem, bús, lenge hold.
Nem kell több földi szerelem,
szeress, ezüst-kék végtelen.
Nektek adom hű szívemet:
szeressetek, szeressetek.



Partium 39

Nem lehet nem szeretni ezt a sóhajnyi szóművészetet. Tetszik a kötőszótlan
tömörsége az alkotásban megfékezett fájdalom fegyelme, tetszik a kozmikus
tágassága, az emberhez méltó ismétlődő kérése, a kendőzetlen őszintesége és
nem utolsó sorban az önálló életre képes vers hatalma: szeretnénk, ha a mienk
lenne, vagyis jó lenne tudni kívülről. És hosszan szemlélni belülről ragyogó
tizianói arany-kék színeit.

A szerető elfogadásáért élünk, amint Ady, a büszke zseni nyomatéko-
san hangsúlyozza: „Ezért minden: önkínzás, ének: / Szeretném, hogyha sze-
retnének.”

Az égi szerelem, a lyra coelestis kezdettől fogva jelen van Ölbey Irén
istenes és Mária-verseiben. Olyannyira, hogy Krisztus címen „A Megváltó
életét, kínhalálát és feltámadását versekbe foglalta”. (Így tudósít a kiadó a bo-
rítón.) Szépség és szenvedés koronája a föltámadás – a szépségkereső – és te-
remtő, testi-lelki szenvedésekben tisztuló költő fölfogásában. Ölbey Irén lel-
kében a gótika hitvallása érett költői konfesszióvá: Istent és küldöttjét, az is-
tenember Krisztust, az abszolút Szépet a fény révén tudjuk megközelíteni,
ezért kell fölmagasodó versablakot tárni földies létünk falain. Ahogy Doszto-
jevszkij írta: „…hinni kell abban, hogy nincs semmi, ami Krisztusnál szebb,
mélyebb, rokonszenvesebb, ésszerűbb, hősiesebb és tökéletesebb lenne.”

A pergő ritmusú, gyakori sorátlépéses, hétszótagos, keresztrímes cik-
lus mintha a rövid, ám az utolsó éveiben intenzív földi életű Jézus sűrített
drámáját példázná. „Rohant a folyó árja. / S a harmincéves ember, / Isten sze-
líd báránya / ott állt mélylángú szemmel…” (V.), „Aztán kezét az Áldott /
odanyújtotta nékik, / a gúzs a húsba vágott / s a fájdalom szívéig / szaladt,
mint éles penge…” (XXX.), „Húsvét volt. Gyöngyszín reggel / locsolta be a
földet. / Nehéz, mély fűszerekkel / jámbor asszonyok jöttek…” (XXVI.)

A nem csak istenes, hanem bibliai ihletésű írástudó kötetét Dürer fe-
kete-fehér rajzai kísérik. A Krisztus-kötet jelenetei, alakjai plasztikusan fes-
tőiek. A művészi látásmód, a múló-múlhatatlan pillanatok, percek pasztellsze-
rű, sőt filmszerű pergése meditatív olvasmánnyá avatják a költőnő különös
vállalkozását. Egyik-másik forgó vagy éppen kimerevített jelenet a nyírbátori
ferences templom Krucsay-oltárához röpíti a lírai szöveget ízlelő olvasót. Úgy
valamiként, amint Kempis Tamás Krisztus követésében írja: „…aki teljesen,
ínyét csiklandón / érteni akarja Krisztus szavát / …élete folyását az övéhez
igazítsa.” Az evangéliumi történetek mögé színes, üde vagy éppen borús tájat
fest a poéta.

A római katolikus vallású Ölbey Irén, a tisztaság, a szépség hordozója
hogyne talált volna rá az Istenember anyjára, Máriára. A megindító anya-
versek szerzője a meleg Mária-ének hangján szól róla. Máriapócs közelsége, a
pócsi búcsúsok processziója, Ady Pócsi Máriájának katartikus hatása, mind-
mind hozzájárult Mária-verseinek kivirágzásához.

A 20-as, 30-as években már klasszikus költőknek mondható nyugato-
sok táborában Juhász Gyula poétikájában bukkanunk a legtöbb és legszebb (s
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bizonyára legszomorúbb) Mária-versekre. (Angelus, A fekete Mária, Májusi
áhítat stb.) A franciás műveltségű Ölbey Irénre bátorítóan hatott Francis
Jammes és Paul Claudel vallásos lírája, különösen a Szent Szűzhöz, a Miasz-
szonyunkhoz fordulásuk. Hibátlan disztichonok (évezredek versformája) mu-
tatják föl a Szent Asszonyt Májusi könyörgés cím alatt: „Anyja a Szép Szere-
tetnek, mennyei drága Királynőnk, / májusi alkonyon lábad elé borulunk…
Választott anya, ó makulátlan szűz Liliomszál, / áraszd balzsamodat, lázas az
emberi nem…” (A távolból halljuk Juhász Gyula Angelusának nyitányát:
„Mária, májusi esték / Asszonya, mennyei fény…”)

Ölbey Irén versbe öltöztette Mária Madnificatját s megörökítette őt
Betlehem felé mentében: „A jó Szűz Anya szamárháton, / a lelke csupa méz
és álom. / A lelke csupa tűz és ihlet, / szíve alatt mozdul a Kisded…” És azzal
folytathatnánk a sort, hogy a Betlehemesek című rímtelen remeklése helyet
kaphatott volna a Hét évszázad magyar költészetében is: „Jöttek fehér, csú-
csos süveggel / s hozták a szép Betlehemet, / jöttek a kék havon, december /
szele arcukba lihegett… a lelkükben ott lobogott, / ott lángolt, ott dalolt az
ünnep, / ragyogtak, mint a mennyei / küldöttek, mint az üdvözültek…” Három
ponttal elválasztott zárlat emeli a magasba őket, legszebb emlékeink közé:
„Ma két szemem / lehunyom, most is látom őket, / mint ama fényes éjjelen.”

A költőnő olykor maszkok mögül beszél, kettős arcképeket állít elénk.
A tékozló fiút pl. vagy Szent Pált: „Engem Krisztus cégérnek tett ide, / hogy
számon élőn éljen az ige… Az én utam kietlen, elhagyott, / mert költő, költő s
apostol vagyok…” – szögezi le magasságba s mélységbe küldetését. (A meg-
nevező és párhuzamvonó Ady volt: „Krisztus, poétám, szent Alak…”)

Költőnk megismétli a költő főnevet, az alcím pedig a forrást mutatja:
Szt Pál korintusiakhoz írt I. levél 4. fejezetét. Hitelessé az teszi, hogy a szín-
tiszta igazat szólja: „Másé a név, másé az arany, / koldus én vagyok egyedül,
magam…” Mint a másik árva, Juhász Gyula: „Magány, szegénység
szőrköntöse fed, / De te az Úr papja vagy, ne feledd!”

A második világháború utáni vörös ateista uralom idején (amikor ha-
zaköltözik szülőfalujába a betegségei miatt nyugdíjazását kérő tanító költőnő)
véglegesül szegénysége és költői magánya. Vétkül róják föl neki Krisztus-
követő életvitelét és vallásos alkotásait. A múltat végképp eltörölni akarók
törlik, elhallgatják, felejtetik. Olyan iszonyatosan ördögi a zsarnokság, hogy –
Illyés írja – „ő mondja meg, ki voltál”. Ölbey Irénről azt írta a Szabad Nép
1948-ban: „Irodalmi nulla, hírhedt alak, Horthy-bérenc, Mindszenty-tollnok.”
Kirekesztik a Magyar Írók Szövetségéből. S ez sem elég az osztályharc meg-
szállottjainak. Publikációs tilalmat rendelnek el. (A Kádár-rezsimben annyi
változott csak, hogy olykor kegyeskedtek megnyitni a „Tűrt” (alkotások) kis-
kapuját. (A katolikus sajtó és kiadók – „békapapi” kezekbe kerülve – vala-
melyest fölkarolták a kiebrudalt katolikus írástudót, miközben a maguk pe-
csenyéjét is sütögették.) Utolsó könyve, az egyberostált verseket tartalmazó A
béke győzelem „békeharcos” címet kapott, s jórészt vallásos alkotásokat kel-
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lett beválogatnia, hogy napvilágot lásson – annyi év után – az Ecclesia Szö-
vetkezet kiadásában. (Az előszó nem kevesebbet állít róla: „Úgy szolgálja a
békét, hogy az életének sarkköve.”)

Ölbey Irén életének sarkköve az önfeláldozó krisztusi szeretet és a kis
sorsok, kis dolgok költészetének fölmutatása, amint ars poeticaként vallja Le-
véltöredékében: „…így élek a szépség áradásában, / számomra ez a kegyelem.
/ S mindegy ha magány, mindegy ha szegénység, / csak ez szórja rám el nem
fogyó fényét, / mert így teljes az életem.”

Ha most azt mondanánk: Ölbey Irén a kicsi sorsok, dolgok poétája,
akkor sarkosítanánk. Neves költővé lenni a 930-as, 40-es évekbeli fővárosban,
költészetünk XX. századi fénykorában, önerőből, igenis nagy sorsra vall. A
feledésbe, illetve feledtetésbe vivő sors a 940-es évek végétől válik osztály-
részévé, immár messze a Szeptemberi láz, a Krisztus, az Ezüst dob, az Itt kell
maradnod verssikereitől, rádiós szereplésektől.

Sejtette volna pályaívének megtörését és hosszú, hallgatással ritka
megszólalással körülírható halványodását? Ezért állítja meg annyiszor a
fénylő, dús percet és tovairamló pillanatot? Az öröm illan – hangsúlyozta a
bús, szelíd Tóth Árpád verseskönyvében a 920-as évek végén. Versben kap-
nak elégtételt a csendes életűek, a halk történések, az anyaságban ki-és elvi-
rágzott édes szülék, sanyarú sorsú gyermekek, kétkezi munkából tengődők…
(Anyám a verseimet olvassa, Vak lány az utcán, Anyám krumplit szedett, La-
koma, stb.) Remek portrék mellett tárgyak tűnnek föl – korántsem tárgyias
költészetben: Abrosz, mondja egyikük: „Százesztendős abrosz, / százeszten-
dős vászon, / patyolat-mintája / százesztendős álom... / Még szépanyám fonta,
/ még szépanyám szőtte… Abroszt szőtt bánatra, / abroszt szőtt örömre, / ha-
lotti torokra, / vidám esküvőkre…” (Ismerős a 4/2-es dalszerű ütemezés,
Adynál pl.: „Ravatalra rakom, / Halk szobában szépen, / Amit kerülgettem, /
És amit elértem…”

Ha kiadnák az Életképek a magyar költészetben antológiát, előkelő
helyet foglalna el benne Ölbey Irén Piaca. Az intonáció festményt ígér: „Mint
impresszionista kép / hatalmas vászon: a piac / élénk akvarell-keverék.”
Színkavalkád tárul föl. Vízfestmény filmszalagra fölvéve pereg előttünk folt-
szerű ábrázolásban: „A dinnye puffadtan nevet…” Áhítat ez, hétköznapi. Egy
pillanatra idevillantja Kosztolányi Szeptemberi áhítatából az „Érett belét mu-
tatja, lásd, a dinnye…” sort. Mind az öt érzékszervünk részt vesz a piaci han-
gulatok versbeli fölvonultatásában. Miért ne énekelhetne a spenót „zöld dal”-
t, hasonlóan Tóth Árpád Körúti hajnalának „lila dal”-t éneklő kirakati nyak-
kendőjéhez?

Testvérverse a Kisbolt. Remek enteriőr. A szóművészet az impresszi-
onizmus eszközeivel él; futó, tovasikló benyomások oldódnak föl a verszené-
ben.

Az ecset és a szó művészénél ki tudná jobban: „A múló perc, mint
arany pillangó, elröppen, / az életem mégis állandó és időtlen…” (Növények



Partium42

II.) Az állandó és időtlen életű Jézus mondta: „Nézzétek a mezők liliomait…”
Ölbey Irén megfogadta a tanácsot: „Enyém a hold és enyém a nap is az égen /
s enyémek az azúr hegyek s a tiszta szélben / a daloló erdők s tavasszal a vi-
rágok, / …csak szeressetek egy kicsit. Mást nem kívánok.” (Szeressetek)

Tavasszal halt meg, 1987-ben. A szépség kertjét keresőknek ajánlom a
szépség kertjét megverselő „szépszemű költőnő”-t: „S elakad a lélekzeted: /
>>Ó a pénz az, - mondod magadban. – A gazdagság, csak az lehet.<< / S
futsz a pénz után szakadatlan. / Életed gyorsan lepereg / sivatagi egyhangú-
ságban / s nem töröltél le könnyeket, / melyekben keserűség s vád van… A
szépség kertjét keresed, / csillogó folyót, azúr fákat, / boldogságot és örö-
met… S eljő az utolsó napod / s lázálmodból akkor ébredsz fel… Boldogok az
irgalmasok, / ó ez a szépség örök kertje…”

A Szépség Kertje Ölbey-kötet St.Louis-ben látott napvilágot 1969-ben,
„a magyar költészet külföldi barátainak” támogatásával.

Abban a cseperedő reménykedésben vázoltam föl Ölbey Irén líráját,
hogy hamarosan hívei s belföldi barátai támadnak „drágakőfényű” és tiszta
hangú költészetének.

Balogh Endre

Három nap a világ

Nagyon nehezen, kínlódva kezd el hinni az ember, kételyek hatására, és ké-
telyektől megszabadulni a későbbiekben sem tudván. Már-már azt hiszi, hogy
látja, mibe vágott bele, milyen nagy fába vágta a fejszéjét. És ekkor derül ki,
hogy megölik Jézust, akiben már feltétel nélkül hitt, ami letaglózza. Felmerül
a kérdés: akkor mindazt kidobhatja, amire az eddigi életét tette? Hibázott ak-
kor, amikor élete alapállását módosította? (A megsemmisülés árnyékában el-
törpül a tanítás.) És az ember harmadnapon, a kibírhatatlan szenvedések csú-
csán lehetőséget kap arra, hogy ismét módosítson alapállásán. A hitét, világ-
felfogását újra kell rendeznie. Húsvét után nem lehet ugyanúgy hinni, mint
előtte.
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Pólyik–Swody János

 - pilátus előtte -
 meg aztán ott van az a vézna
fiú kócos hajjal szakállal
aki apjára hivatkozik
félórát sem fog bírni a fán
de azt mondta hogy harmadnapra
feltámad nem fenyegetőzik
csak csendben tűr de sebaj most még
péntek dél van meglátjuk mi lesz
így vele vasárnap reggelre
 
- pilátus utána -

 no nézd csak barátom mégiscsak
volt abban igazságtétel mit
a jézus nevezetű mondott
hétfő van s kősírjából bizony
feltámadott pont harmadnapra
de nyugodt vagyok barátom lám
barabás szabad a nép csendes
és a jézus nevezetű az
én bűneim is megbocsájtá

- játszik -

 isten játszik lenn a tereken
kezében piros pöttyös labda
vidáman ugrándozik járdán
átlépve a repedéseket
letérdepel a kiskutyához
beszélget fákkal bokrokkal
meghallja szélben a dalokat
és illedelmesen előre
köszön szépen minden felnőttnek
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Szikra János

Vízben a tűz

Mind elalszunk végül.

Vízben a kő,
kőben a tűz majd elalszik végül.

Botra görnyed,
zokniját is más húzza le végül.

Őt hívja mind.
Kegyelmet kér Heródes is végül.

Mind elalszunk.
Fölébredünk s megátkozzuk végül.

Vízben a kő,
kőben a tűz majd elalszik végül.

Szétrohadunk végül.

Pünkösdi ének

Egy kicsi kert kell,
ahol a szilva lehajlik érted
s bokádhoz bújik a krumpli, a paradicsom,
hogy új szövetséget kössetek.

Egy kicsi kert,
ahol síkság az éggel,
erdő a zölddel jóllakik,
mert gyönyörű a hajnali ezüstvessző éneke
és gyönyörű eső után a kétfelé induló
földigilisztát görgető lázas hangyaboly.
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Kellene kis kert,
hogy Csíksomlyó felé
már a Hargitán tündököljön a lelked,
vagy legkésőbb Abbázia mészkőlejtőin,
valamivel Fiume öble előtt,
hogy a mélyben lengő hínárhalakban is
a múltra láss.

Szerelmed homlokát
ne firkálja össze a ránc,
s halkabban nyikorogjon a vasalódeszka
az éjszaka finoman rezgő hallójáratában.

Néma zsiráfok

Lányod arcába köpni,
merénylet minden fa –
születésnapján szögcsokorral köszönteni anyád,
szkanderezni az interszitivel.

Körülgügyögni mellébeszélés:
palota minden ág,
lombkastély, madáramerika –
a lényeg tarvágása.

Faggatni őket százméteres földalatti síkfutás,
állószéltől huzatot,
együttérzést várni
a másság megélhetési prófétáitól.

Ameddig tudnak,
ballagjanak csak tovább ezek az árva növényzsiráfok,
és ne nézzenek a lábuk elé,
ha szétroppan alattuk egy-egy civilizáció.
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Lengyel János

Ezeréves Ámen.
Beszélgetés  Csobolya József énekes-előadóval

Kezdjük talán egy szokványos kérdéssel. Mit jelent számodra a szülővárosod
Beregszász?

A felhőtlen gyermekkort, az első szerelmet, az első lépéseket a nagybetűs életben, az
első gitáromat, a régi összejöveteleket a rocker haverokkal, az első komolyabb fellé-
pést stb.  Nekem ezek azok a dolgok, amik egy életre meghatározzák ezt a várost a
szívemben.  Hát, úgy hirtelen ezek jutottak eszembe

Mikor határoztad el, hogy előadóművész leszel? Apropó, te hogyan határoznád
meg önmagadat?

Nem határoztam el soha, hogy előadóművész leszek. Nem készültem soha tudatosan
erre a pályára. Valahogy hozta magával az élet. Mindig is szerettem énekelni.

Talán komolyabban ott kezdődött, amikor egyszer augusztus huszadikához közeled-
ve az akkori zenetanárnőm felvetette, hogy kellene valamilyen műsorral készülni e
neves ünnep alkalmából, mire én azzal álltam elő, hogy ott van Szörényi-Bródi Ist-
ván a király rockoperája, mi lenne ha abból adnánk elő egy rövid kivonatot. A tanár-
nő jónak találta az ötletet, de „ki énekli el István szerepét?” mondta. Természetesen
magamra vállaltam a szerepet és nem is sikerült olyan rosszul. Aztán sikerült megta-
lálni a többi főszereplőkre is az embereket. Úgy gondolom, hogy ez akkor egy jó kis
előadásra sikeredett és méltóképp megemlékeztünk a keresztény magyar államiság-
ról. Talán ez mondható a kezdetnek.

A kérdés második felére válaszolva hivatalosan, papír szerint énekes-gitáros elő-
adóművész a titulusom, de talán a históriás énekek miatt több helyen énekmondó-
ként is említettek már. Én legtöbbször, ha megkérdezik egyszerűen énekes-
előadónak nevezem magam, mert ebbe a megnevezésbe belefér minden stílus, a kö-
zépkori magyar históriás énekektől, a megzenésített versektől az operett és musical
dalokon át egészen az opera áriákig.

Melyek pályád főbb állomásai? Kik segítettek a rögös úton, már ha rögös volt
persze?

Nem főbb állomásai, hanem inkább meghatározói, formálói, alakítói voltak a pá-
lyámnak. Először is a beregszászi zeneiskola, ahol egy olyan csodálatos embert kap-
tam zenetanár szerepében az élettől, mint Krajnik Irénke néni. Aztán 1998-tól öt éven
keresztül a Krónikásének Zeneiskola, ahol többek között Dévai Nagy Kamilla, a
Kaláka együttes tagjai, Wacha Imre, dr. Stollár Jánosné, Schmidt Ferenc, Avar Judith
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stb. voltak a tanáraim, akiktől mérhetetlen szakmai tudást, emberséget, és egy olyan
fokú szakmai alázatot tanultam, ami nélkül az előadóművészi pálya elképzelhetetlen
lenne. Prózai téren szintén nagyon sokat tanultam a Nemzeti Kamaraszínházban el-
töltött évek alatt úgy a kollégáktól, mint a színház igazgatójától, aki egyben a rende-
zőm is volt. Hálás vagyok az életnek, hogy részem lehetett abban a rengeteg turné-
ban, előadásban, ahol maga a helyszín, maga a közönség is alakította az előadót. Hi-
szen teljesen más volt Párizsban vagy az Egyesült Államokban vagy Japánban
(Tokyóban) énekelni, mint pl. Erdélyben vagy a többi anyaországtól leszakadt ma-
gyar területeken. És itt szeretném megköszönni a feleségemnek a kitartását, aki min-
dig ott áll mellettem egy mosollyal vagy egy törölközővel a kezében, vagy a mikro-
hullámú sütőben hagyott vacsorával, amikor éppen hajnali háromkor érek haza egy
hangversenyről, és ő már alszik. Nélküle nem tudnám szolgálni a magyar kultúrát
sem itt a Kárpát-medencében, sem sehol a világon. .

Úgy tudom jelenleg Veszprémben élsz és dolgozol. Milyen változásokat hozott a
számodra a főváros elhagyása?

Igen. Kilenc hosszú év után hála Istennek sikerült otthagyni Budapestet. Persze nem
teljesen, mert néha egy-egy fellépés visszaszólít, vagy éppen valahova menet ke-
resztül kell utaznom a városon, de már nem élek ott. Hogy miért döntöttem úgy hogy
otthagyom Budapestet, azt gondolom senkinek nem kell bővebben kifejteni. Veszp-
rémben, a királynők városában sikerült egy kisebb lakást vásárolnunk húszéves hi-
teltörlesztéssel, ahol a feleségemmel, Anitával és a fiammal, Botonddal élek. Remé-
lem sikerül megszeretnem ezt a várost, ami területre kb. akkora, mint Beregszász,
csak az egyik a Kárpátok alján van, a másik meg a Dunántúlon. Én világpolgárnak
tartom magam, tehát az emberekkel nincs semmi bajom. Veszprémben nincs ipar, a
város mellett húzódik a Bakony erdő, ebből kifolyólag kristálytiszta a levegő, nyu-
godtabb az élet, és hát egy énekesnek ennél több igazán nem is kell. „Dolgozni” pe-
dig, ahogy Te fogalmaztál, az egész Kárpát-medencében „dolgozom”. Jelenleg közös
műsort viszek az eredeti 1983-as királydombi István a királlyal, Pelsőczy László ba-
rátommal „Ezeréves Ámen”címmel, ahol Szent Istváni látomásokként jelennek meg
történelmünk meghatározó és főbb állomásai az úgynevezett „István imákban”, va-
lamint korabeli históriás-énekekben, prózákban, versekben.

Egy kárpátaljai vonatkozású jótékonysági esten találkoztunk a legutóbb. Ezek
szerint szívesen fellépsz az ilyen rendezvényeken.

Természetesen szívesen veszek részt jótékonysági hangversenyeken, de nem csak
fellépőként, hanem hallgatóként is.

Végezetül, milyen távlati terveid vannak? Természetesen szakmai téren.

Távlati terveim között szerepel többek között egy kárpátaljai turné, amihez remélem
egyszer sikerül megtalálnom a megfelelő embereket, de most elsődlegesen a 15 hó-
napos fiamból szeretnék az elkövetkezendő évek alatt egészséges lelkületű embert
nevelni (persze ez nem szakmai terv).
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Lengyel János

 „Irodalom csak a megírt művek által létezik”
Beszélgetés Bartha Gusztáv íróval

Évtizedek óta jelen vagy az irodalomban, remélhetőleg sokan ismerhetik írásai-
dat. De mit kell tudnunk személyiségedről: honnan jöttél, és merre tartasz?

     --Az ember a gyermekkorából jön, személyiségjegyeinek kétharmadát onnan hoz-
za magával. A fentmaradó rész a környezet, a szerzett tapasztalatok, a társadalmi el-
várások függvénye, s annak, hogy mennyire tud (vagy nem tud) élni az élet által fel-
kínált szereplehetőségekkel, amely lehetőségeknek a milyenségét a születés ideje és
helye nagyrészt meghatározza.

     Kárpátalján születtem, élek. Negyvenhárom éves vagyok. Hivatásom szerint író,
megélhetési lehetőségemre nézve: paraszt. Ez a jelenem csillagzata, innentől mérem
a távolságot, határolom be a jövőbe vezető út irányát.

     Vers, novella, dráma, regény. Melyik tartod fő műfajodnak?

     -- A drámaírást.

Kárpátalján hiányműfajnak számít a dráma. E műfaj „gyakorlásában” esetleg a
hiány betöltése vezérel téged, s vannak-e ezen a téren példaképeid?

     --A drámaíró, a színészekhez hasonlóan, nem  rendelkezik  jól  körülírható jel-
lemmel. Az oldottlelkűség születési adottság, s hogy a saját példámnál maradjak, már
csak tanulás és szorgalom kérdése, milyen írások kerülnek ki az ember tolla alól.

     Kevesen tudják, hogy előbb írtam két-háromszereplős  jeleneteket, mint verseket
.Esetemben szó nincs hiánybetöltési vezérelvről, játéknak fogtam fel, ahogy az egy
tizenvalahány éves gyerekhez illik.

     A példaképekről szólva: Csehovot kell megemlítenem. A magyar drámaírók közül
Németh László drámái voltak rám a legnagyobb hatással.

       Mi lehet az oka annak, hogy drámáid többsége eddig nem elevenedett meg a
színpadon?

      --A múlt század 90-es éveiben írt darabjaimat kivétel nélkül színre vitték kárpát-
aljai, anyaországi gyermekszínjátszó csoportok. Részben nekik íródtak, vagy a ren-
dezők találtak megoldásokat arra, hogy a gyerekek általi előadás lehetővé váljon.
Ami az elmúlt évek „termését”,  színpadra kerülését illeti, az már egy sor olyan kér-
dést vett fel, amikre, ha akarnám se tudnám megadni  a választ. Azt látom, tapaszta-
lom, amit sokan mások—van is színházunk, meg nincs is. Nagy kár, hogy a társulat
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csak a nevében, az előadásokra invitáló plakátjain hajlandó felvállalni a kárpátaljai
magyarsághoz való tartozást.

        Novelláidban lenyűgöző kifejezőerővel, tömören jeleníted meg az emberi
léthelyzeteket. Az olvasók feltehetőleg ugyanezt „várják el” tőled első regényed-
ben is, amelyen most dolgozol…

      -- Annyit elárulhatunk a regényről, hogy a munkacíme: SAJGÁS, s hogy az
Együtt irodalmi folyóirat folyamatosan fogja közölni az elkészült fejezeteket. A re-
gény cselekménye—terveim szerint-- harminc évet fog átölelni, de az, hogy mennyit
tudok bele csempészni a regénybe novelláim erényeiből—lévén egy teljesen más mű-
faj-- nekem is kérdés.

    

   Az utóbbi időben kevesebb verset publikálsz. Ez azt jelenti, hogy a prózaíró
elnyomta benned a költőt?

      -- A dráma vagy prózaírás napi penzumos munka. A vers vagy magától jön, vagy
sehogy—a versírást nem szabad erőltetni.

    Létkörülményeid—enyhén szólva—nemigen kedveznek az alkotómunkának.
Mi ad lelkierőt neked az íráshoz?

      --Az írás maga.

       Mit gondolsz a Kárpátalján művelt magyar irodalomról?

.

      -- Sajnos, irodalmi életünk, az ezredforduló tájékán, leképezte az anyaországi
irodalmi közélet átpolitizáltságát, megosztottságát, és ezt a ballépését a mai napig
nem heverte ki. Elvek helyett az elkészült írásokról kellene vitatkoznunk, és nem a
szerint méricskélni, ítélni jónak vagy rossznak egy mű kvalitását, hogy írójuk melyik
„szekértáborhoz” tartozik. Hellyel-közzel a helyi magyar nyelvű sajtó is közöl tőlünk
írásokat— ez  jó; vannak  könyvkiadóink, könyveink jelennek meg— ez is jó; van
irodalmi folyóiratunk – ez nagyon jó;

ami rossz, hogy  nehezen tudatosul –  irodalom csak  megírt művek által létezhet.

         Köszönöm a beszélgetést!

                                                                                           2007. március 25.

                                                                                                  Nagybereg
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Orbán János Dénes

Előadás az irodalommal való párbeszéd szépségéről

Hölgyeim és Uraim!
Manapság, az olvasás alkonyának korszakában, úgy vélem, mindennél nagyobb
szükség van a Közvetítőre, aki minél több emberrel megérteti azt, hogy egyes csoda-
bogarak miért oly lelkes hívei még mindig az irodalomnak.
Az irodalmat nem elég olvasni, az irodalommal beszélgetni kell. Ha csak olvassuk,
csak meghallgatjuk, puszta szórakozássá válik, s talán ebben a formájában valóban
nem különb egyéb szórakozási lehetőségeknél. Ám párbeszédet folytatva vele cso-
dálatos dolgokat fedezhetünk föl. Az irodalom megközelítésének számos módszere
van, ezen módszerek javarésze csak a „beavatottakat” érdekli, és sajnos általában az
irodalomtudomány ugyanolyanná válik, mint az egyéb tudományok: megközelíthe-
tetlenné a nagyközönség számára. És elég gyakran az irodalmi rendszer elriasztja az
amúgy olvasásra hajlamos embert.
Mindezek tudatában javasolnék egy régi és jól bevált, egy fölöttébb pragmatikus
megközelítési módszert. A módszer egyrészt szimbólumok és archetípusok keresésé-
ből, megfejtéséből áll, másrészt „ugrándozásból”, igen, ugrándozásból a világiroda-
lom térképén, összefüggéseket megállapítandó. Egy rövid példával azt hiszem,
explicitebb leszek. Jorge Luis Borges egy esszéjére hivatkozom, az Egy legenda
változataira. Bizonyára hallottak Barlám és Jozafát legendájáról. Egy keresztény
szerzetes regénye, amely egész Európában elterjedt, Magyarországon 1526–1545 kö-
zött fordították le. Jozafát királyfit az apja bezárva tartja, óvja a kegyetlen világ
megismerésétől, ám Jozafát néhányszor kikocsikázik és egy vak, egy leprás és egy
haldokló példáján ráébred az ember nyomorúságos sorsára, végül Barlám remete
megtéríti őt az igaz hitre.
A legenda eredete nyilvánvaló: a Buddha-Sziddhártha mítosz keresztény változata.
Sziddhártha herceg ugyancsak elzárva, önfeledt gazdagságban, testi gyönyörök kö-
zepette tesped palotájában, de négy kikocsikázása alkalmával találkozik egy leprás-
sal, egy esküvői majd egy temetési menettel, és egy szerzetessel, vagyis megismeri a
betegséget, a szerelmet, a halált és a gondolkodást, és imígyen ébred rá hivatására.
Mindeddig, gondolom, semmi újat nem közöltem Önökkel. A „ráébresztés” csak ez-
után következik: Borges kijelenti, hogy Oscar Wilde híres meséje, A boldog herceg
is ebbe a legendakörbe tartozik, a Sziddhártha-mítosz egyik variációja. És valóban, a
boldog herceg haláláig nem törődött a világgal, de szoborként, a város fölé magasod-
va megtapasztalja mindazt, amit Sziddhártha, és föláldozza magát azért, hogy máso-
kat megsegítsen.
Ilyen „megvilágosodásaink” támadhatnak hát, ha kikocsikázunk az irodalomba, és
szóba állunk egy-egy értő szerzetessel. Wilde meséjét gondolom mindannyian ol-
vastuk, megértettük üzenetét, mondanivalóját. Ám így, hogy fölfedeztük eredetét,
összefüggéseit és helyét, még érdekesebb. Ha sikerül eljutnunk egy olyan szintre,
ahol már könnyedén fedezünk fel összefüggéseket, az olvasás párbeszéddé válik, el-
ménk-lelkünk kitágul, többet kapunk, egy többszörös fantáziát.
Maradjunk meg ezen előadásunkban a meséknél. Az irodalom a mesékből, míto-
szokból virágzott ki, a gyermek is a meséken keresztül jut el az irodalomig. Sajnos
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felnőtt korunkban elfelejtjük ifjúságunk olvasmányait, holott mennyi mindent fedez-
hetnénk föl, ha felnőtt fejjel újraolvasnók őket!
A következő mese igencsak humoros; az Ezeregyéjszakából való és főhőse egy bizo-
nyos Abu-Kasszim, fölöttébb gazdag és zsugori kereskedő. Abu-Kasszim a papucsai-
ról volt híres Bagdadban, ezek a papucsok hitványabbak, fertelmesebbek voltak a
legutolsó koldus papucsainál, a bagdadiak az undor példaképeként emlegették. Bár-
hogy is gyarapodott vagyona, Abu-Kasszim nem volt hajlandó új cipőket venni.
Egy szép napon igen jó üzletet kötött, potom áron vásárolt meg egy kristály-edény
szállítmányt, majd néhány nap múlva szert tett egy rózsaolaj-szállítmányra is, ugyan-
csak potom árat fizetve érte. Örömében Abu-Kasszim úgy döntött, hogy végre áldoz
valamit magára is. No nem papucsot vett, szó se róla, hanem elment a közfürdőbe.
Az öltözőben egy ismerőse megfeddte a papucsok katasztrofális állapota miatt, és ja-
vasolta neki, hogy vegyen újakat. Már évek óta gondolkozom ezen – felelte Abu-
Kasszim – de még kihúzom velük egy darabig.
Amíg Abu-Kasszim fürdött, megérkezett a kádi is. Abu hamarabb végzett, de mikor
visszatért az öltözőbe, ronda papucsai helyett egy pár gyönyörű, új cipő várta. Hő-
sünk nem sokat gondolkozott, úgy hitte, az ismerős lepte meg ezzel az ajándékkal,
így megelégedetten távozott. Nem így a kádi, aki szép cipői helyett egy pár undorító
papucsot talált…
Abu-Kasszimnak igen sok pénzébe került, hogy megússza a börtönt. Mérgében kiha-
jította a bűnös papucsokat az ablakon. A papucsok a folyóba estek, de pár nap múlva
a halászok kihalászták, ráadásul a bűnös lábbelik ki is lyukasztották a hálót. A dühös
halászok behajították hát őket Abu-Kasszim nyitott ablakán, egyenesen az asztalra,
ahol a rózsaolajjal töltött kristály-edények állottak. Sikeresen széttörött-elfolyt min-
den.
A kétségbeesett Abu-Kasszim átkozódva vonult a kertbe elásni papucsait. Azonban
egyik szomszédja észrevette, és azt hitte: kincset ás el. Rögtön feljelentette, hiszen a
törvény szerint a talált kincs a kalifáé, lévén az az igazhitűek földjének tulajdonosa.
A törvényszéken persze nem hitték el neki, hogy csak a papucsait ásta el, így ismét
hatalmas büntetést kellett fizetnie.
A papucsok üldözte Abu a tárgyalás után kisétált a városból, és egy tóba dobta életé-
nek átkát. De mit ad Allah, a tó a város vízgyűjtője volt, a papucsok a vízvezetékig
sodródtak, és eldugaszolták azt. Abu-Kasszim ismét hatalmas büntetést fizetett, és
visszakapta papucsait.
Úgy döntött, hogy most már tényleg megszabadul a szörnyű papucsoktól – elhatá-
rozta, hogy elégeti őket. De mivel nedvesek voltak, kitette őket száradni a teraszra. A
szomszéd kutyája azonban elkezdett játszani velük, és az egyik papucs leesett, egye-
nesen egy terhes nő fejére, aki ijedtében elvetélt. A férj a kádihoz rohant, és kártérí-
tést követelt.
Abu-Kasszim tehát hatalmas árat fizetett papucsainak rondasága miatt. Íme, mi tör-
ténhet, ha valaki nem cseréli elég gyakran a papucsait – fejezi be a mesélő.
Vajon ez az egyetlen gondolat, melyet leszüretelhetünk erről a meséről?
Mert úgy tűnik, valami mondanivalója van annak a sok véletlen egybeesésnek is,
mondanivalója van a struktúrának, ama maliciózus ismétlődésnek. Tanmeseként elég
lett volna egy-két mozzanat, de mesénkben a katarzis többszörös; a cselekmény már-
már az abszurdumig tetőződik. Ha csak tanmesének szánták volna, nem lenne ilyen
hosszú, ilyen kimerítő.
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Egy történés-láncból egy egész sors szövődik. Az áldozat minden erőfeszítése, hogy
véget vessen tragédiájának csak fokozza azt. Az első mozzanat nem a véletlen műve,
a fürdőben szándékosan cserélik ki a fertelmes papucsokat. Tanmesének ennyi is
elég. A többi azonban mind a véletlenek különös egybeesése. A halászok véletlenül
fogják ki a papucsokat, a papucsok véletlenül esnek pont az asztalra, a szomszéd vé-
letlenül veszi észre a papucsait elásó Abut, a papucs véletlenül zuhan a véletlenül
pont ott és pont akkor elhaladó asszony fejére.
Abu-Kasszim papucsaival a mitológia egyik nagy egzisztenciális kérdéskörébe lé-
pünk, abba a valamibe, amit a görögök sorsnak, az indiaiak karmának vagy mayának
neveznek. Az ember nem kerülheti el előre meghatározott sorsát. Ödipuszt hiába
akarják elpusztítani, mégis beteljesedik a delphoi jóslat: megöli apját, feleségül veszi
anyját; Danaét hiába zárják feltörhetetlen toronyba, Zeusz aranyeső formájában ter-
mékenyíti meg; Sziddhárthát, Jozafátot hiába zárják el a világtól, mégsem kerülhetik
el küldetésüket.
Mihelyt az emberben tudatosodik valaminek a jelentősége, az a valami kísérteni
fogja, arra mindig figyel. Akár rögeszmévé is válhat, mint Danaé vagy Ödipusz apjá-
nak az unokája illetve a fia által okozandó bukás, vagy mint Abu-Kasszimnak az
egyszerre hihetetlen „agresszívvá” vált papucsok. Ez ellen ajánlják föl – főképpen a
keleti filozófiák, bölcselmek, vallások az önnön rögeszméidtől, szokásaidtól, félel-
meidtől való megszabadulást meditáció, imádkozás és főképpen magas szintű gon-
dolkodás révén.
A következő kérdéskör a bűnhődésé. Ami az embernek véletlennek tűnik, az lehet az
emberfölötti hatalmak műve. Abu-Kasszimnak nem a papucsaitól kellene megszaba-
dulnia, hanem attól, aminek azok szimbólumai: a fukarságától, a rosszindulatától.
Abu-Kasszim nem érti meg, hogy nem a papucsai az igazi okai tragédiájának, hanem
a jelleme, nem azon gondolkozik, hogy miképp tudná megváltoztatni jellemét és
helyrehozni eddigi bűneit, hanem görcsösen igyekszik megszabadulni a végzetes
lábbeliktől. Ezért térnek vissza azok, hiszen küldetésük van, a büntetés eszközei, ők
hivatottak egyensúlyba helyezni a Rossz által kibillentett mérleget.
És végül, hogy egy kicsit pszichologizáljunk, pszichoanalizáljunk is: a papucs jelké-
pe mindannak, amit Abu-Kasszim valaha is elért, gazdagsága ellenére lelki szegény-
ségének; a papucs Abu személyisége, végösszege annak, amit életében megvalósított,
ugyanakkor hű tükre tudattalanjának. A papucs Abu-Kasszim énjévé válik. Az, hogy
a papucsok átveszik fölötte a hatalmat – mondaná Freud – a túltengő Thanatosz
eredménye. A papucsok történetének alap-mondanivalója az, hogy nem szabadulha-
tunk meg önmagunktól. Énünket, Egónkat nem rejthetjük el, nem tagadhatjuk le,
nem dobhatjuk el magunktól.
Abu-Kasszim meséje egy realista mese, csoda- és mágikus elemek nélkül. Ugyanak-
kor népmese, tehát nem annyira tudatosan „megköltött”. És láthattuk mégis, milyen
jelentéseket hordoz. Hát akkor egy tudatos, a szimbólumokat jól ismerő költő mesé-
je? Példaként Mihai Eminescu Bolond Kalin [Călin Nebunul] című meséjéről beszél-
nék. A Bolond Kalin a vadromantika egyik félelmetes és fenséges műve. Eminescu
előbb prózában írta meg, több népmesét gyúrva egybe és megspékelve önnön fantá-
ziájával, majd pedig versben is megkomponálta.
A császár három leányát, köztük a világszépe középsővel, három visszautasított kérő
– ember-alakot öltött sárkány rabolja el. A keresésükre indulók között van egy sze-
gény ember három fia; a legkisebb a lusta, semmirekellő, kelekótya Kalin. A legé-
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nyek úgy döntenek, hogy sorban őrködnek pihenéskor, s ha valamelyik kialudni
hagyja a tüzet, azt megölik. Az elsőnek egy háromfejű, a másodiknak egy négyfejű,
míg Kalinnak egy nyolcfejű sárkánnyal kell megvívnia, míg a többiek alszanak. A
Kalin által megölt sárkány vére kioltja a tüzet, ezért a fiú elindul tüzet keresni. Föl-
mászik a legmagasabb fára, onnan tüzet vesz észre, elindul feléje, útközben találko-
zik az Estével, az Éjféllel és a Hajnallal, ezeket megkötözi. A tűz mellett tizenkét
sárkány és két anyasárkány alszik, de fölébrednek, és elfogják Kalint. Életéért cseré-
be azt kérik tőle, hogy lopja be őket a Vörös császár palotájába, mert el akarják ra-
bolni a császár leányát, viszont a tisztátalan lelkeket az állatok megérzik. Ahogy el-
indulnak a palota felé, Kalin egy fához kötözött daliát vesz észre, aki, a sárkányok
távozásakor kitépi karjait tövestül, és elmenekül. A palotánál Kalin egyenként megöli
a tizenkét sárkányt, és kivágja nyelvüket. Majd behatol a palotába, a lány szobájába,
lehúzza annak gyűrűjét, megcsókolja, és távozik. Visszaérvén a tűzhöz, megöli az
egyik anyasárkányt, de a másik elmenekül. A parázzsal visszaindul testvéreihez, út-
közben kiszabadítja a Hajnalt, az Éjfélt és az Estét. Majd a testvérek folytatják útju-
kat. A Rézerdőhöz érve Kalin arra kéri testvéreit, hogy hagyják egyedül továbbmen-
ni. A Rézerdő sárkányát legyőzve kiszabadítja a legnagyobb királylányt, az Ezüster-
dőből pedig a világszép középsőt, akibe beleszeret. Legnehezebb harcát az Aranyer-
dőben vívja; a kiegyensúlyozott küzdelem végén a sárkány vörös, Kalin pedig zöld
lángkarikává változik, a küzdelmet egy holló dönti el, amelyik inkább hallgat Kalin
hízelgésére, mint a sárkány parancsára, ezért a vörös lángra szór vizet. Kalin vissza-
tér testvéreihez, megosztoznak a leányokon. De irigy bátyjai álmában levágják a lá-
bát, és otthagyják. Fölébredvén addig kúszik, amíg egy fényes palotához nem ér, itt
újra találkozik az ifjúval, aki annak idején karjait kitépve menekült el a sárkányoktól.
A két nyomorék vértestvérséget köt, a kar nélküli királyfi nyakába veszi Kalint, és
elindulnak a Vörös császár kastélya felé. Útközben elfogják az elmenekült anyasár-
kányt, és megparancsolják annak, hogy növelje vissza végtagjaikat. A sárkány előbb
a halál vizébe „tanácsolja” őket, de Kalin eszén nem járhat túl, így meg kell mutatnia
az élet vizét, és a két vitéz visszanyeri testi épségét. A Vörös császár palotájában ép-
pen esküvőre készülnek, a cigány-kukta ugyanis azt hazudta, hogy ő ölte meg a sár-
kányokat. Kalin beküldi a császárleány gyűrűjét, majd megmutatja a sárkánynyelve-
ket. A lányt azonban átengedi vértestvérének, és ő hazaindul hét éve nem látott sze-
relméhez. Otthon a kunyhó helyett paloták várják; a birtok szélén egy kisfiúval talál-
kozik, akiről kiderül, hogy a saját fia, tőle tudja meg, hogy feleségét bátyjai szolga-
sorba taszították. Testvérei kegyelemért könyörögnek, mire Kalin azt javasolja, hogy
dobjanak föl egy sziklát, álljanak alája, és bízzák Istenre a döntést. A szikla agyon-
zúzza a testvéreket, Kalin pedig végre megülheti lakodalmát.
Rendkívül zsúfolt a történet, mondhatjuk joggal, hiszen több mesére való epizódot,
elemet tartalmaz ez a 727 soros poéma.
Nem célom most a költemény részletes elemzése, lehetetlen is volna, hiszen minden
sort, minden apróságot hosszasan lehetne taglalni. Néhány érdekességre szeretném
fölhívni a figyelmet, példázandó azt, hogy milyen elvonatkoztatásokat, összefüggé-
seket kínálhat egy irodalmi mű.
Például vegyük a magyar vonatkozásokat. Több epizód, motívum megtalálható a
magyar mesékben is, de ezek európai vendég-motívumok. Viszont nem véletlenül
említettem meg a cselekmény összefoglalásakor, hogy Kalin úgy keresi a tüzet, hogy
fölmászik a legmagasabb fára. Ez pedig ősmagyar motívum, ugyanis ez a legmaga-
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sabb fa a világfa, melyre fölmászva a hős láthatja az egész világot. A világfára pedig
általában a sámán, a táltos szokott fölmászni. Kalin többletet hordoz az európai me-
sék hasonló hősével, a lusta, időnként félkegyelmű, de magát hőssé kinövő szegény-
legénnyel szemben. Eminescu gyakran illeti a „năzdrăvan” jelzővel, a szó körülbelül
a magyar bűvösnek-táltosnak felel meg. Tudjuk, hogy a sámán valamilyen különle-
ges testi vagy szellemi jeggyel „megáldott” személy. Kalin fizikumáról nem esik szó,
de minden cselekedete szeszélyes: a tűz körül alvó sárkányok azért ébrednek föl,
mert Kalin nekiáll falatozni, holott sietnie kellene; amikor meglátogatja a Vörös csá-
szár leányát, Eminescu gondolkodását ismerve nyilvánvaló, hogy magáévá teszi (lásd
a hasonló jelenetet ugyanebben a műben, amikor a világszép középsővel alszik, vagy
a Kalin – egy meséskönyv lapjai [Călin – file din poveste] című költeményt), ebben
megerősíthet a román hiedelemvilág ismerete, a „Zburătorul”, a Repülő mítosza (a
lány úgy lesz szerelmes, hogy a Repülő éjjel meglátogatja és „meggyötri”; a Kalin –
egy meséskönyv lapjai című műben, mely a Bolond Kalin rokona, Kalin mint Repülő
jelenik meg!); a szűzlány helyett azonban végül a nem szüzet választja (a sárkány
által elrabolt királylány ugyanis már nem szűz); az anyasárkányt, akinek köszönhető-
en visszanyeri testi épségét, könyörtelenül meggyilkolja, ugyanígy megbocsátani sem
tud: testvérei halálának is ő az okozója, pedig azok annak idején megkegyelmeztek
életének, és tettük része volt Kalin sorsának, ha ők nem vágták volna le a lábát, a Vö-
rös császár leányának és a kéz nélkül maradt királyfinak a sorsa is másképp alakult
volna – túl kegyetlen, túl keresztényietlen volt tehát a büntetés.
Ugyancsak magyar motívum a költemény elején megjelenő ember alakú sárkány. A
középkori Európa sárkányvíziójában ugyanis kétfajta sárkány élt: a többfejű és a re-
pülő sárkány. A magyar néphagyományban (főképpen Északkelet-Magyarországon)
azonban előfordul az ember alakú sárkány, akit a mesehős csak akkor ismer föl, ami-
kor a szeme közé néz (Eminescu: „sötéten szép szépségű ifjak”!). Ez a sárkánytípus
sok szempontból az ural-altaji népek fekete sámánjához hasonlít: bajt hoz az embe-
rekre, természetfölötti ereje van és igazi hazája az alvilág.
Úgy tűnik, Eminescu jó ismerője a sárkányoknak. A mesében meggyilkolt kereken
húsz sárkány között akad ember-alakú (a császárlányok elrablóinak első megjelenési
formája), akad repülősárkány (az elrablók másik megjelenési formája), többfejű sár-
kány (az őrködő legényeket megtámadó három-, négy- illetve nyolcfejű) és egy ne-
gyedik típus is, a sárkánykígyó, vagyis az egyfejű sárkány (a tűz körüli sárkányok).
A különféle sárkányokról szóló képzetek közös vonása az, hogy a sárkány a rossz
megtestesítője, a középkorban és a jelenkori folklórműfajokban is rosszindulatú dé-
monnak tartják. Erre utal Eminescu, a sárkányok szavaival, amikor mondják
Kalinnak, hogy nem közelíthetik meg a palotát, mert a kutya meg a kakas megérzik a
rossz lelkeket.
Még két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik az allegorikus alakok
megjelenése: az Este, az Éjfél és a Hajnal emberekként jelennek meg, megkötözé-
sükkel a hős megállítja az Időt. (Kalin kalandozásainak ideje, leszámítva a Réz-, az
Ezüst- és az Aranyerdőkben töltött időt, kiszámítható: az első két testvér nyilainak
megtalálása négy napot, Kalin nyilának megtalálása három hónapot vesz igénybe,
következik egyetlen hosszú, mitikus éjszaka; a királylányok megtalálásától a hazaér-
kezésig pedig nyolc év telik el.) Ha arra gondolunk, milyen korszakalkotó novella
Borges A titokban végbement csodája, amelyben a főhős egy év belső időt kap Is-
tentől, hogy művét befejezhesse, és ez az egy év azalatt „történik”, amíg a golyó a
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puskacsőből a melléig ér, akkor fölmérhetjük ezen mozzanat jelentőségét. Egyúttal
láthatjuk, hogy semmi sem új a nap alatt: a világirodalom a mitológiák és a mesék
szimbólumainak, motívumainak más kontextusba való helyezése, újraírása.
A másik dolog, amit még meg szeretnék említeni, egy apró érdekesség. Amikor az
Aranyerdő Sárkánya és Kalin tűzkarikák formájában vívnak, egy hollót kérnek meg,
hogy hozzon vizet, és oltsa ki az ellenfél életét. A Sárkány eléggé parancsoló hangon
szólítja föl, Kalin azonban hízeleg, magasságos császárnak nevezi. És a holló ezúttal
is hallgat a hízelgésre, mint annak idején, amikor kicsalták a sajtot a szájából…
Most pedig ejtsünk pár szót a mese mondandójáról. A Jó győz a Gonosz fölött, a
rosszak elnyerik büntetésüket, a jók a jutalmat – mondaná a gyermek, és mi is, per-
sze, noha túlságosan is véres, kegyetlen, sőt: időnként igazságtalan is a mese. Ne-
künk, felnőtteknek, azonban föltétlenül meg kell jegyeznünk a nép fölemelkedését:
Kalin, a szegény ember legkisebb fia mitikus hérosszá növi ki magát, és ezt egyrészt
testi erejének, másrészt furfangjának köszönheti. A többi hasonló mesehősön kívül
Kalin a mi János vitézünkkel rokon. A Bolond Kalin tehát szervesen beleilleszkedik
a romantika népies tendenciájába.
És másfelől gyarapítja a romantika burjánzó fantáziájú tündérvilágát, meg az egyéni-
ség piedesztálra helyezését. Hiszen nyilvánvaló, hogy a költemény a nép köréből ki-
emelkedő zseni allegóriája, az önmagát elemésztő romantikus költő-alaké, aki sze-
relmet és kalandot hajhász, akit önnön népe, testvérei kivetnek maguk közül, akinek
folyton hadakoznia kell a meg nem értettség sárkányaival.
Hölgyeim és Uraim, remélem kis kalandozásunk megcsillantotta Önök előtt az iro-
dalommal való párbeszéd szépségét. Számtalan hasonló kalandra nyílik lehetősége
annak, aki egy kicsit erőt vesz magán, és besétál ebbe a labirintusba, mely ráadásul
még Minotauruszt sem rejteget magában. Ebben a labirintusban nyugodtan eltéved-
hetünk, mert a fikció világába merülve sohasem fogjuk visszasírni a rideg, hűvös
valóságot.
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Varga János

Valaha úgy volt, ma meg ilyen

(Új vetés. Pályakezdő fiatalok antológiája. Összeállította: Kovács Gábor.
Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007.)

Az Együtt folyóirat ifjú szerzőit, kezdő alkotókat vonultat föl az Új vetés című
újonnan megjelent kötet. Az ilyen antológiák egyik célja, feladata a büszkeség
felmutatása. Különösen igaz ez akkor, ha határontúli folyóirat – jelen esetben
a kárpátaljai Együtt c. folyóirat –, irodalmi közösség jelentet meg pályakezdő
fiatal szerzők művei összegyűjtésével kötetet. A büszkeség alapja pedig első-
sorban az, hogy bírunk (mármint a folyóirat) – mennyiségileg és minőségileg
– olyan alkotógárdával, amely reprezentatív módon képes kilépni az értő és
olvasó nagyközönség elé. (Persze: mit értünk nagyközönségen kortárs iroda-
lomról szólva – határon innen és túl?)

A nyomdaszag, a bármennyire is puha borító mindenesetre ideiglenes
elégedettséggel tölti meg szerzőnek, szerkesztőnek, kiadónak a lelkét. Lelki
békéért már megéri könyveket kiadni – Magyarországon, szerte a világban.

A büszkeség kétszeres (sokszoros), ha a magyar irodalmi univerzum
egy szeletének (úgymint a kárpátaljai magyar irodalom – külön fejezet egy
nemzeti irodalomtörténetben) a reprezentálása a tét. Ráadásul ezek itt a fiata-
lok, a pályakezdők, csak mintegy. S azon felül (túl?) vannak, voltak a nagy
öregjeink, klasszikusaink, befutott és ismert nevek – a nemzeti összirodalom
felől nézve a dolgokat. Így merítünk, mert megtehetjük; felmutatunk, szemez-
getünk és válogatunk – ez a java. A termésnek. Habár és apropó: pályakez-
dők. A hátoldal is említi, tudhatjuk is: a szerzők között vannak kötettel már
bírók. Sőt: már regény-könyvet megjelentető is (Papp Ildikó)! (Oh, jelenkori
irodalmunknak szent műfaji hierarchiája!) Ráadásul Bakos Kiss Károly megy
fölfelé, mint borban a gyöngy…

S ez nem kevés. Sok. Büszkének illik (kell) ilyenkor lenni. Szerzőnek,
szerkesztőnek, a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának. Pályakez-
dők, fiatalok: az Új vetés szerzőinek többsége valóban fiatal, a szónak nem
csak irodalom-közéleti, hanem a köznapi, elsődleges jelentése szerint is. Fia-
tal emberek: huszon- és harmincon évesek. Ha jól meggondoljuk, hogy az ún.
kanonizált magyar (határon inneni) irodalomban hány olyan alkotó egzisztál
évtizedek óta ún. „fiatal íróként”, aki már ötvenen kicsivel innen és túl van, és
valószínűleg fiatal íróként is fog meghalni – nos, akkor a megbecsülésünk je-
lét kell nyomatékosítani az Együtt folyóirat munkatársai számára a felelősség
és komolyság miatt.

Anyaországon kívül mívelni az irodalmat: végvári vitéznek és minő-
ségi írómunkásnak lenni egyszerre – heroikus vállalkozás. Mondjuk, s persze
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gondoljuk közben kicsiny bűntudattal, mintegy bocsánatkéréssel, hogy ez
(mármint a heroizmus) el van némileg csépelve. Ám ha komolyabban gon-
doljuk végig a dolgot, a szirénhangokat negligálva, akkor mégis hősiességnek
és küldetésnek tarthatja a keményszívű Recenzens és olvasói is a határontúli
irodalomcsinálást, az Új vetéshez hasonló vállalkozásokat is. Mert: „…
Azoknak, akik itt maradtunk, megtartó erőt kellene nyújtanunk azoknak, akik
még most próbálnak gyökeret verni a saját szülőföldjükön.” – idézi Füzesi
Magda szavait Iván Zsuzsanna a tanulmányában.

Ez azért mégiscsak ennyire egyszerű. És nehéz – ott.
Aztán: az alcím zárójeles kiegészítése, borítón belül. Azt mondja: A

kárpátaljai magyar irodalom ötödik nemzedéke.
Ötödik nemzedéke.
Ízlelgetjük: az ötödik nemzedéke. Ez úgy hangzik, mint a Nyugat má-

sodik nemzedéke, meg a negyedik. S ennek kapcsán persze beugranak a ne-
vek is, megannyi klasszikus, iskolai tananyag. Jólesik az ilyet hallani, olvasni.
Ráadásnak ez az ötödik, tehát több – számilag értve. Kiváló eme szószerke-
zetnek az akusztikája, főleg ha a nagy összegzések, az irodalomtörténet(ek)
felől figyelünk ismét, megrögzöttségünk  és neveltetésünk (mármint a Recen-
zensé) szerint. A hatalmas hagyományt jelzi finoman – de hangsúllyal –, a
kárpátaljai irodalom tagadhatatlan tradícióját; a laikusok, a nem-ismerők szá-
mára is.

Nem akárminek a folytatói ezek a fiatalok. (És Bakos Kiss Károly jó,
ne feledjük! Jön/megy fölfelé, mint borban a gyöngy stb.)

És a kötet, a fent említett jellemzői okán is, reprezentatív mintavétel.
Ezért – amint a nemzeti irodalomtörténet-írások (hogy visszatérjünk a Recen-
zens vesszőparipájához, az irodalomtörténet-elvű/szerű értéshez/olvasáshoz) –
a műfaji sokszínűséget preferálja. Megmutatja, hogy ilyen is van, meg olyan
is van, ráadásnak még amaz is – nekünk. Nekik.

Vers, próza, de még tanulmány és esszé is. Az egészet pedig betetőzi
Kudla György a válogatott(!) műfordításaival. (Mint a teleologikus és minta-
követő irodalomtörténet-írás, mikor a nemzeti irodalom egy adott korszakát
mutatja föl és ismerteti: a nyugat-európai aktuális versformákat is művelik
már nálunk, eposzunk is van – vagy nincs; regényírásunkat is elkezdték, akár
a haladó nemzetek és nyelvek; továbbá filozófiával is traktálják íróink a nyá-
jas hazai olvasókat német, angol, francia módira etc.)

Félreértés ne essék: ez nem baj, nem baja a kötetnek. Ez erény.
Büszkeségnek jogos alapja.

Ha határontúli irodalmi antológiát vizsgálunk, érdemes (érdekes?)
megfigyelni azt, hogy mely anyaországi hagyományokat követnek az írásai,
milyen a viszony a fősodorral, mainstreammel, kánonokkal. Mit (kiket) követ,
avagy hogyan divergál?
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Továbbá: az antológiáknak nagy erénye – ha van nekik ilyen, és az Új
vetésnek van, főhajtás érte! –, hogy a kötet végén a szerzőket néhány sorral
bemutatják. Hol és mikor született, melyik egyetemre/főiskolára járt vagy jár,
mivel keresi a pénzt mostanában, ilyenek. Az olvasó izgatottan lapozgat hátra
adott írónál, tulajdonképpen onnan olvassa az írását – még ha ez nem teljesen
„helyes” metódus is műbefogadásilag, szigorúan szakmailag nézve. Például
Becske József Lajos építőmunkásként dolgozik: nagyon romantikus, az olvasó
szeme elhomályosul szinte; talán Hajnóczy Péter neve, alakja ugrik be. Aztán
alább azt írják (másvalakiről): Bótrágy; Bótrágyon él. Ez nagyon szép! Maga
a helynév. Meg hogy a szerzők milyen szakosok, és hogy ebből mi következik
– mi nem következik – a szövegekre nézve. Stb.

Bakos Kiss Károly, akinek sok hangja (meg formája) van, aztán mégis
egy (eltéveszthetetlen?) hangja. Latin versek ciklusával bír (és mennyire más-
képpen latin versek ezek, mint egyes kanonizált költők latinosai), keleti ver-
seket ír, ahogy Kosztolányi D. fordít japán és kínai klasszikusokat – máris
mennyi hagyomány tetten érhető. S akkor még nem szóltunk a népdal-
hatásról, meg a rímről, amely a BKK-líra sarokpontja, formai ceterum censeo-
ja.

Becske József Lajos József Attilát ír. A J. A.-költészetet írja. Hogy
mennyire beazonosíthatóan, arról nem csak a versek szerkezeti, formai jel-
lemzői tanúskodnak, de a szószerkezetek szintjén is megfogható az erős hatás,
kitapintható a tradíció. Fentebb már szóltunk a különböző hagyományokhoz
való viszonyról. Ez a viszony a versszövegek szintagmáinak a szintjén kiváló-
an rekonstruálható, felismerhető. Ilyeneket olvasunk: „szép szívem”, „kopott,
füstös metszőfogam”, „hideg kozmosz”, „szegény ember”, „vad ösztön”.

Másféle hagyományt követ Horváth Attila, Lengyel János (a valamiről
valami c. vers kötelezően ajánlott!); Mester Magdolna érzékeny versei, próza-
versei nem pályakezdőt mutatnak – a hátoldal jelzi is, van már kötete: gya-
núnk erős volt már a hátralapozás előtt is. Líráját Recenzens prózának olvasta
elébb, nem vette észre, hogy még a Vers-rovatba tartoznak a szövegek. Ez
azonban semmit nem vont le értékéből, sőt.

Más irány megint K. Roják Angéla, Roják Vince, Tóth Ferenc. (K.
Roják versbeszélőjének mint magánember és  szülő azt mondanám, vigyáz-
zon, ebből az attitűdből még baj származhat. De ez természetesen nem az
esztétikai kategória.)

Szilágyi Sándor költeményei a német posztklasszicizmus-
preromantika, Kleist és Hölderlin; meg Vörösmarty – közben persze modern,
másod- és posztmodern. (Több dicséret nem fér ide.)

A prózák között Bimba Irénnek szívesen olvastuk volna még további
szövegét is. Lengyel János többműfajú szerző, ahogy a bemutatásnál olvas-
ható: író, újságíró, szatirikus. Szóról-szóra ez jut az olvasó eszébe is a rövid-
prózái kapcsán.
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Papp Ildikó írása azt mutatja, hogy létezik a magyar irodalomban egy
olyan ún. realista hagyomány – s erre lásd kiváló példának Tar Sándor élet-
művét –, amely monomániás kérlelhetetlenséggel szembemegy az éppen ak-
tuális izmusokkal, s minősége okán is teremt értékeset és maradandót, izgal-
mas és szép prózairodalmat.

Tóth Ferenc írásai közül A kis pénzhamisító az erősebb, valamilyen te-
kintetben a fenti irányzathoz kapcsolható, bár a zárlata nélkülözi annak tragi-
kus hangoltságát.

Borbély Sándor tanulmánya a magyar nyelvű líránk verstani proble-
matikájával foglakozik, a Németh László-féle tagoló koncepció versus a
Szerdahelyi-féle „hivatalos” elmélet alapjait ismerteti. Mindez egy izgalmas
kérdéskörnek a bevezetője: folytatást kíván. (Érdemes lenne nyelvészeti vo-
natkozásokat is figyelembe venni; a magyar mondat logikai hatókörének és
prozódiai struktúrájának hatását a vers ritmusára.)

Iván Zsuzsanna tanulmánya arra ösztönzi olvasóit, hogy Füzesi Magda
költészetét (minél jobban) megismerje. Kovács András Penckófer János regé-
nyére hívja fel a figyelmet; Kovács Gábor írásával, néhány évvel a Hamvas
Béla-olvasás reneszánsza után újra az életmű egyik alapvető szegmensére, a
metafizikai tradícióra (konkrétan a kereszténységre) fókuszál.

A kötetet Kudla György – jó érzékkel választott – műfordításai zárják.

Büszkeség és reprezentálás; az antológia szerzői és az összeállítója
(Kovács Gábor) a saját hagyományra épülő, a műfaji sokszínűséget felvonul-
tató reprezentatív kötetet kínálnak az újdonságra és az új alkotókra fogékony
olvasóközönségnek. A büszkeség jogos, a pályakezdő alkotók a szélesebb ha-
gyományba  – a magyar nyelvű irodalomba mint egészet megjelenítő  konst-
ruált és komplex rendszerbe – való belépés lehetőségét remélhetik; néhányan
az itt megjelentek közül mindenképpen. Ehhez jó indulás (folytatás) az Új
Vetés.
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Lévay Botond

Testembe mégis visszafájnék

Már vágott virágként ősszel vázában,
s még a dühöngő nyár fortélyos illatával
megérintve, Isten szárnyszegetten is vállal.

Bár az ifjúságnak napsütött orma
még mindig csalfán hív, vakítanak szikrái,
miként már rég szittya ősök útja sem látszik;

vagy Ady csonka-holdas szekérnyoma.
Hisz időnként a Minden Egész összetörik
előttünk, legutolsó földhöz vágott kövig.

Csont, s a hús majd összedőlt kártyavár lesz,
s a lélekláng sem leli gyertyáját, a testet,
a halál tanúként hiába nem kerestet.

Múltadhoz kellesz, ott, a nyüzsgő államhoz,
ahol nem űznek többé megtört magyar igék,
de nincs korrigálás, virtuális a vidék.

Átvérzik kísért bűnünk, vagy elapad?
S ha gyertyalángként sem pörköl, elfúhatatlan,
röppenve az idő szárnyáról leszakadtan.

Jó. Az elégtétel ásza képzelet.
Esendőségem díjáért vezeted velem
a kimért műsort; eleve kész a kegyelem;

de minek, Uram, mért? Milyen ára lesz?
Félem az íz-csorgató ősz kínos gyümölcsét,
a balgák azt bűnbánatuk szomjára költsék.

A testembe majd mégis visszafájnék,
akár dühöngő nyár fortélyos illatától
átvérezve, jaj, ha a földiség pislákol.
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Cseke Péter

Önszervező kisebbségi társadalom építője

In memoriam Balázs Ferenc (1901–1937)

Aki az erdélyi faluval, életünk alapjával bármilyen formában foglalkozni kí-
ván, annak számára Balázs Ferenc A rög alatt című könyve nélkülözhetetlen
és elkerülhetetlen. A népért való jóakarat és tudás küzdelme a néppel: ez az a
dráma, amely egész kisebbségi életünk szimbóluma is: a jóakarat és az önfel-
áldozás küzdelme az előítéletek, önzések és közöny irtózatos tehetetlenségi
nyomatékaival.”
Az “új életre biztató építő akaratot” olvassa ki László Dezső is A rög alattból:
“Végre egy könyv, amelyik nem az elsodort faluról, hanem a megépülő falu-
ról szól...” Amire László Dezső 1936 derekán felfigyel, az Balázs Ferenc  ha-
lálának hetvenedik évfordulóján is érvényes.

1) A rög alatt nem csupán szociológia “helyzetfelvételt” nyújt, hanem
társadalomépítési modellt is teremt;

2) szerzője világtávlatból tekint a megoldandó kisebbségi gondokra és
nem valamely ideológia egyoldalú propagandisztikus célzatával;

3) munkája nem meríti ki ugyan valamely par excellance szépirodalmi
műfaj – a regény – fogalmát, ám minden sorából kiérződik, hogy írói kény-
szerből született alkotás;

4) nem is kimondottan tudományos szempontokat érvényesítő mű, és
mégis azt érezzük, hogy a szerző a világfolya-
matok egyetemes összefüggésrendszerébe be-
ágyazottan vizsgálja az általa is alakított
“életdarabot”. Munkája ekképpen válik – alap-
vető céljainak megfelelően – jövőnek feszülő,
korszerű életformát kimunkáló, az értelemre és az
érzelmekre egyaránt ható, zaklatóan meggondol-
koztató írássá. (László Dezső: A rög alatt. Erdélyi
Fiatalok, 1936. II. 37–41.)

Lokálpatrióta eszmélésemet táplálta, hogy Ürmö-
sön azt is megtudtam: tizenegyezer km távolság-
ból Balázs Ferenc épp az én legfestőibbnek tartott
homoródmenti falumat, a regölés ősi – a keresz-
ténység felvétele előtti idők világából is üzenő –

szokásáról ma már az egész Kárpát-medencében ismert Kénost választotta
volt szolgálata színhelyéül. Azóta is sokszor belém sajog a veszteségtudat fáj-
dalma: mekkora kár érte ezt a Hargita alatti tájegységet azzal, hogy annak
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idején nem Kénosban ölthette magára a papi palástot Balázs Ferenc. Ennél is
fájdalmasabb: világkörüli útja után egyházi elöljárói jó ideig megfigyelés alatt
tartották. A székelykeresztúri unitárius kollégiumban kellett nevelősködnie.
Ma sem világos előttem: mivel zavarta meg annyira elöljáróinak biztonságér-
zetét? Hiszen ő nem tekintette magát sem a teológiai professzori cím, sem a
püspöki szék várományosának.
Már tizenöt-tizenhat éves korától kezdve – amikortól költői működését is
számíthatjuk – komolyan foglalkozott az élet nagy kérdéseivel.
A rög alattból sugárzó, változtatást sürgető szelleme kelt új életre a Nagy-
Homoród mente apró falvaiban is, amelyek közül a tatárdúlást túlélt, diófák
lombsátra alatt meghúzódó Kénos oly megejtően belopta volt magát Balázs
Ferenc szívébe még diákkori vándorlásai idején – amikor Erdély tudatos
megismerésének igényével járt vidékről vidékre –, hogy a felhőkarcolók ár-
nyékából ide vágyódott haza. Termékeny szellemi együttlétre, együttgondol-
kodásra csábítva egyszersmind írókat, költőket, a tájegység népének gondjain
enyhíteni próbáló nagy tudású embereket.
Újságíró-jelölt tanítványaim valahányszor a szociográfia erdélyi alapműveit
elemezve A rög alatt írói attitűdjével szembesülnek, ugyanolyan katarzist vált
ki belőlük ez mű, mint a magyar vagy a világirodalom bármelyik emlékezetes
alkotása.
Balázs Ferenc az átfogó kisebbségi társadalom-reformeri tervezgetések és
próbálkozások szintjéről átlép a megvalósítások és kudarcok kezdeti szaka-
szába. Leginkább a kudarcok figyelmeztetik az írót arra – érvel Vallasek Júlia
–, hogy a meglelt, biztosnak és megdönthetetlennek mutatkozó igazság nem
egyszer s mindenkorra zárja le a továbbgondolás útját. Amint a kinyilvánított
igazság feltételrendszere vagy annak néhány eleme megváltozik, Balázs Fe-
rencnél újra beindul az igazságkeresés folyamata, a helyes(ebb)nek ítélt meg-
oldások kinyilvánításának és gyakorlati kivitelezésének igénye.
Mindez szorosan összefügg a rá jellemző, távlati összefüggésekben való  or-
ganikus gondolkodással, amelynek során – miként a szóban forgó dolgozat-
ban olvasható – “a legapróbb tett is beépül egy nagyobb szerkezetbe, s így jön
létre az az organikus egész, amelyben a legkisebb részecskéje is önálló, de
egyúttal szerves része az egésznek, azzal együtt működik...”
Alapos filozófiai/teológiai műveltségének és világjáró útján megszerzett ta-
pasztalatainak köszönhetően Balázs Ferencnek meggyőződésévé vált: min-
denfajta megváltás esélye mibennünk rejlik, tőlünk függ. Ha nem is egyedül
üdvözítő módon, természetesen. Az emberhez méltó életmód megteremtésé-
nek lehetőségét az alulról felfelé kiépülő civil társadalommodell érvényesíté-
sében látta; az egyén, a család, az egymásból és egymásba épülő kisebb és na-
gyobb közösségek, valamint az állam(ok) viszonyrendszerének megnyugtató
rendezésében; hogy sem az egyének, sem a közösségek ne legyenek, ne lehes-
senek kiszolgáltatottjai a mindenkori államhatalom/államhatalmak kénye-
kedvének.
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Ma is megszívlelendő felismerése: bizonyos dolgok csak az egyénre, mások
meg kizárólag a közösségekre tartoznak; ismét mások a nemzetekre, az álla-
mokra, magára az emberiségre. Ha mindenik megtenné a maga helyén és a
maga idejében azt, ami kizárólag tőle függ – egyből áttekinthetőbbekké vál-
nának az emberi(ségi) viszonylatok. Olyan helyi viszonyokat és globális vi-
szonyrendszereket kell kialakítani – üzeni A rög alattban 21. századi olvasói-
nak –, amelyeket ő maga is befolyásolni képes.
Testamentumában úgy rendelkezett, hogy holta után is közhasznú lehessen.
Szigorúan meghagyta, hogy minden írói járandósága A rög alattban olvasható
víziójának, az Isten völgye fejezetben leírtaknak a megvalósítására
fordíttassék.
Annak a magatartásnak az alapján, amit számunkra megtestesített, Erdély fé-
nyesen ragyogó szellemei közt Balázs Ferencnek ott a helye a Benedek Eleké,
a Kós Károlyé mellett.
Szerencsésebb irodalmakban mások abban az életkorban lépnek nyilvánosság
elé, akkor kezdik pályájukat, amikorra ő – túlhajszolt életrimusban – a sajátját
rég befejezte. Szándékosan fogalmaztam ekképpen. Mert hát kímélhette vol-
na-e magát tájainkon az a népe sorsáért lobogó írástudó, aki indulásakor nem-
csak egy szerveződő írói nemzedéknek, nemcsak egy frontáttörésre készülődő
irodalmi irányzatnak, hanem magának a születőben levő romániai magyar
irodalomnak adott programot?! Hát a világkörüli útjáról felkészült társada-
lomkutatóként és -szervezőként hazaérkező, modern életszemléletet sugárzó
gondolkodó, akinek nem ötven, hanem mindössze öt esztendő állt a rendelke-
zésére, hogy kisebbségi körülmények közepette az önszervező társadalom
modelljét megteremtse?! Fellépésének, irodalomteremtő heroizmusának min-
den bizonnyal kedvezett, hogy indulása egybeesett a trianoni traumából lassan
ocsúdó nemzetrész kényszerű öneszmélésével, az új erdélyi életkezdés útkere-
sésével, a kisebbségi modus vivendi kialakításával. Társadalomreformeri
gondolatai számára viszont – melyeket nem véletlenül a gazdasági világválság
mélypontján, a kisebbségi létviszonyok első évtizedének végén próbált töré-
keny testtel, jóformán segítő kezek nélkül gyakorlatba ültetni, amikorra a ko-
rábbi illúziók jórészt szertefoszlottak – alighanem a nyolcvanas évek második
felétől kedvezőbb az idő, mely a reformgondolatok újabb kori reneszánszával
jellemezhető.
Sokak számára meglepőnek tűnhet: íme, egy erdélyi íróember, akit nem ennek
vagy annak a művének a maradandósága foglalkoztatott elsősorban, hanem
emberformáló és társadalom-átalakító vállalkozásának jövőteremtő ereje.
Holott nincs ebben semmi különös, ha már felismertük, hogy Balázs Ferenc
az intenzíven megélt autentikus lét megszállottja volt, szavak és tettek azo-
nosságának napjainkban ugyancsak ritkaságszámba menő embere, aki jól
tudta: más az írás és más a cselekvés társadalmi közege. Márpedig ő nem ki-
emelkedni akart, nem tündökölni vágyott, hanem beépülni, használni. Lehe-
tőleg azonnal. És ott, ahol élnie adatott. Nem várt semmiféle világmegváltás-
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ra. Épp ellenkezőleg: nemzedéke legjobbjaival együtt hittel vallotta, hogy
mindenféle megváltás titka bennünk rejlik, tőlünk függ. Ha nem is egye-
dül üdvözítőén. Neki, aki világtávlatban, emberiségi méretekben gondolko-
dott, igazán hihetünk: a világmegváltást nem felülről elrendelt diktatúrával
kell megvalósítani. Az emberhez méltó életvitel megteremtésének lehető-
ségét az alulról felfelé épülő társadalommodell érvényesítésében látta; az
egyén, a család, az egymásba és egymásból épülő kisebb és nagyobb közössé-
gek, valamint az állam viszonyrendszerének megnyugtató rendezésében; hogy
sem az egyének, sem a közösségek ne legyenek, ne lehessenek kiszolgálta-
tottjai a hatalom kénye-kedvének.
Nem hőse kívánt lenni népének, hanem a maga korának alakítója, az em-
ber cselekvési szabadságát szűkre szabó viszonyok közepette is az emberi
teljességigény ébren tartója, tudatosítója.

Abban az időben, amikor egyszerre kétszázezren hagyták el Erdély földjét,
számtalan tanulmány után sem érezzük eléggé tisztázottnak: milyen felisme-
rések, benső késztetések tették lehetővé, hogy a húszéves Balázs Ferenc ellen
tudott állni a családját tovasodró történelmi szélfúvásnak? A Trianon előtti
nyári vakációkban módszeresen bejárta a történelmi, néprajzi, népköltészeti
értékek felfedezésére csábító tájegységeket (nemcsak a Székelyföldet!), és bő-
séges szellemi poggyásszal indult mindig barangoló útra. Kiemelendő, hogy
eszmélésének időpontjában tapasztalhatta a történelmi sorsfordulót átélő-
megszenvedő népe irányvesztettségét. Szerencsére nemcsak a civilizációs
elmaradottságot, a nép vegetatív létviszonyait látja; felfedezi a faluközös-
ségek megtartó erejét s azt a népi értékvilágot, mely a közösségi tudatot
táplálja.
Balázs Ferenc alig múlt húszéves, amikor Kemény Jánossal társszerkesztés-
ben, Jancsó Béla és Kacsó Sándor munkatársi közreműködésével fórumot te-
remt nemzedékének. Bár az Előre című félhavi kolozsvári folyóiratnak mind-
össze kilenc száma jelent meg 1922 első felében, a legújabb kutatások e nem-
zedéki vállalkozástól számítják irodalmunk népi irányzatának jelentkezését,
amelyet a következő évben a Tizenegyek antológiája tesz emlékezetessé. Ezek
a fiatal írók olyan közös programot alakítanak ki Balázs Ferenc kezdeménye-
zésére, amelyik a kisebbségi létkeretben fogalmazza újra az irodalom hivatá-
sát, s az új életkezdés belső (népi) erőtartalékaira irányítja a figyelmet. Kije-
lenti, hogy az erdélyi irodalomnak az erdélyi lélek sajátosságait kell kife-
jeznie.
Nemzedék- és irodalomszervező tevékenysége csupán előiskola volt számára
későbbi társadalomreformeri munkájához. Világkörüli útja során ugyanis tel-
jesen átértékelte az irodalomról vallott felfogását. Meglátta a világ minden
népének igazi modern szellemét. Minden modern gondolatot egyetlen gyűj-
tőlencsébe tudott összefogni, és ez a lencse nem volt más, mint itteni életér-
dekünk öntudatos szolgálata. Megszenvedett tapasztalata, benső élménye volt
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a létérdekeink felismerését segítő világtávlatú gondolkodás, haláláig kitartott
amellett: gondolkodásunk és életünk akkor lesz egészségesen fejlett, ha nem
igazodunk kívülről vagy felülről ránk erőszakolt sémákhoz; ellenkezőleg: er-
délyi szemmel, az erdélyi hagyományok szellemében magunk döntjük el,
hogy a világ gondolatáramából mire van szükségünk, mit hasznosíthatunk.
Ötesztendei világjárás után alig várja, hogy nyomdába adhassa rendhagyó úti-
naplóját (Bejárom a kerek világot. Kolozsvár, 1929), és hozzáláthasson gaz-
dasági, társadalmi és közművelődési tervei megvalósításához. Ekkorra már
éles romantika-ellenesség jellemzi, s fejtegetéseiben a tényirodalom előretöré-
sének szükségességét hangsúlyozza.
Társadalomtudományi és filozófiai alapvetésű műveltségével szerez magának
híveket és ellenfeleket; kora uralkodó és a későbbi (világ) fejleményeket
meghatározó eszmevilágában éppoly biztonsággal tájékozódik, miként a
többnemzetiségű Erdély sokrétű társadalmában. Ifjúkori olvasmányai és fő-
ként világ körüli útja jóvoltából bensőséges kapcsolatba kerül a két világhábo-
rú közötti időszak haladó törekvéseinek számottevőbb képviselőivel. Termé-
szetes hát, hogy a minden jó hatást befogadó társadalomszervező mindent a
gyakorlatban próbálna ki, ami népe gazdasági, társadalmi és kulturális fel-
emelkedését szolgálhatja – még ha kezdetben csupán egyetlen falu nyújt is
színteret számára a társadalmi érvényű cselekvésre.
Filozófia és tudomány határterületén, élettények, dokumentumok és férfias,
kemény líra ötvözésével írja meg mészkői éveinek tanulságát – A rög alattot.
Ez a könyv küldetést tölt be, és sorsot formál.
Miként a Bejárom a kerek világot lapjai is tanúsítják, Balázs Ferencre nagy
hatással volt az angol és a skandináv szövetkezeti mozgalom, az amerikai
farmergazdálkodás, a dán népfőiskolai rendszer.

Az erdélyi iskolán kívüli nevelés elméleti megalapozóinak munkásságára a
legerőteljesebb hatással kétségtelenül a dán népfőiskolai mozgalom volt. Vi-
lág körüli útja során Balázs Ferenc először egy dán tanítótól hallott erről az
oktatási formáról, és annyira felkeltette érdeklődését, hogy utána áttanulmá-
nyozott mindent, amit a Grundtvig mozgalmáról a könyvtárakban fellelhetett.
Olvasmányélményeinek hatására a Bejárom a kerek világot lapjain pompás
intézményekként emlegeti a népfőiskolákat, mert: „Ezekbe az iskolákba az if-
jak tudásért, szellemi fölfrissülésért s nem diplomák megszerzéséért jönnek. A
tanító nem is igen használ könyveket; egyszerűen az ifjakkal van, s átsugároz-
za reájuk az érdeklődést, tudásvágyat, komolyságot és magasabb célok felé
való törekvést, ami őt magát eltölti.

Amikor világ körüli útjáról hazaérkezett, még csak nagy általánosságban volt
kialakulva Balázs Ferenc célja. Miként A rög alatt első fejezetéből – melyben
visszatekint székelykeresztúri nevelősködése idejére – kiderül: egyén és kö-
zösség fejlesztését szerves egységében látta; a közművelődés megszervezését
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nem választotta el a nélkülözhetetlen gazdasági és társadalmi intézményte-
remtéstől. Sikerül megnyernie az unitárius gimnázium tanárait, és egy héten át
kétszáz hat elemi osztályt végzett Keresztúr vidéki fiatal történelmi, irodalmi,
egészségügyi, lélektani meg gazdatudományi előadásokat hallgathat.
1930 tavaszán megkapja lelkészi kinevezését Mészkőre, s 1931-ben beindul
Székelykeresztúron a téli gazdasági iskola. Mészkőre kerülve Balázs Ferenc
már tudja, hogy „sok jónak éppen a falusi ember makacs értetlensége az el-
rontója, amelyen egy kis rendszeres továbbképzés könnyen segíthetne”, ám
azzal is tisztában van, hogy a falu visszautasít minden felülről rákényszerített
beavatkozást, bármilyen jó szándékú is legyen az.
Ennek megfelelően Balázs Ferenc is előbb saját példájával akart hatni.
Csakhogy neki nem voltak szakszerű gazdasági ismeretei, nem tudott magá-
nak tekintélyt szerezni azzal, hogy „könyvből” próbált gazdálkodni. No de
nem lett volna ő Balázs Ferenc, ha olyan könnyen feladja a küzdelmet. Kudar-
cait tudomásul véve mindig más-más oldalról közelít célja eléréséhez. És
egyik leginkább bevált eszköze ehhez maga a népfőiskola volt.
Hetente négy este mintegy húszan jártak el az előadásaira. « A népfőiskolai
tanfolyamokkal sikerült a falu legértelmesebb, leghaladóbb szellemű emberei
között bizonyos kapcsolatot teremteni, s amit ez a csoport kitermel s javasol,
az nemcsak értelmes, a közönség legigazibb előmenetelét szolgáló, hanem a
legtöbb esetben ki is vihető »- vallja.
Elindítja az unitárius ifjúsági egylet lapját, az 1930 januárjában megjelent Ké-
vekötést, amelynek első számában dán származású amerikai menyasszonya ír-
ja az első cikket A dániai népfőiskolákról.

Miként a Kis társadalmak önellátása című tanulmányában kifejtette, Balázs
Ferenc annak a közösségi eszmének volt a híve, amelyet nem felülről „lefelé
akarnak reánk kényszeríteni, hanem amelyet alulról fölfelé magunk építünk
ki” (Erdélyi Fiatalok, 1932/2). Erőteljesen hangsúlyozta, hogy Erdélyben csak
olyan termelési csoportosulásra lehet rávenni a kisgazdákat, amelyben ki-ki
megőrizheti biztonságérzetét. Éppen ezért a közbirtokossági hagyományok
továbbfejlesztését tartotta célravezetőnek, és nem a föld tulajdonjogának a
megszüntetését.
Érthető a demokratikus hagyományokat kereső Balázs Ferenc öröme, amikor
az osztásos földközösségi rendszer maradványát Aranyosszéken is fellelte.
Mészkői kísérlete is azon az elven alapszik, hogy senki a mások kárára előny-
höz ne juthasson.
Ennyiből is kiderülhetett, hogy demokratikus közösségi hagyományokon
alapuló, alulról felfelé építkező társadalommodell megteremtésén fárado-
zott. Az Aranyosszéki tervekben (1933) kifejtette: „Ami az egyén dolga, az
maradjon az övé. Ami a közösségé, a közösségeknek különböző fokaié, az
ismét ne csússzék át a különálló egyének hatáskörébe. .” Ma úgy mondanók:
egyén, közösség és hatalom viszonyát mérlegelte. Az egyéni és közösségi
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szabadságjogok biztosítását csak a tökéletes demokrácia működtetésével látta
megvalósíthatónak.
Balázs Ferenc világtávlatokat átfogó szelleme nemcsak az erdélyi „közössé-
ges” dolgaink újragondolásához sugall termékenyítő impulzusokat. Hiszen
mindig úgy írt az erdélyi létkérdésekről, hogy közben az ún. világbajokat sem
tévesztette szem elől. Olyan viszonyokat és viszonyrendszereket kell kialakí-
tani – üzeni A rög alattban a második ezredvég kihívásaival szembenéző ol-
vasónak –, amelyeket ő maga is befolyásolni képes.
“Az én igazi utazásom akkor kezdődött meg, amikor a világjáró út porát le-
ráztam magamról, s nekiláttam, hogy megküzdjek a sorsommal, teremtsem
meg az én életemet – így üti le az alaphangot A rög alattban.
Feltűnő jegye e mű “tudományos színezetének”, hogy miközben a szerző a
helyi hagyományok modell-érvényű megerősítésén fáradozik, azzal akar pél-
dát mutatni, hogy ő maga szakkönyvek alapján gazdálkodik. Ez pedig a múlt-
ból átsugárzó éltető hagyomány és a jövőformáló modernitás drámájához ve-
zet. Hiszen eleinte több a kudarca, mint a bevált eredménye. A konfliktus
azonban a templomújítás idején éleződik ki igazán. Emberei nem értették meg
a haladás titkát. Hogy magyarul kell moderneknek lennünk! Hogy az isteni
élet még az emberen keresztül is a gazdag, dús változatosságban, nem pedig
az egyformaságban keresi az egységet. Vakmerő az, aki fehérbe vagy vörösbe
akarja az egész világot öltöztetni! Egy kaptafára húzni a föld minden népét
nem akarhatja más, csak a hernyó elbizakodottsága...
Ennyiből is kiderül: Balázs Ferenc voltaképpen a vegyes lakosságú erdélyi
falu mentalitásbeli szimptómáit tárta fel a harmincas évek derekán. Ugyanak-
kor hozzásegít a tényszerűség fogalmának értelmezéséhez is.
A szociográfia-írás igényelte külső és belső nézőpont egyidejű érvényesítése
teremti meg tehát Balázs Ferencnél a mű szerkezetét, kohézióját. Hogy egy
századokon át betokosodott gondolkodásmód kérgét fel tudja törni, hogy hí-
veit és modernizáló törekvéseit jó ideig elutasító mészkőieket a reális ön- és
közösségi érdekérvényesítés lehetőségeinek a felismeréséhez eljuttathassa,
Balázs Ferencnek drámai küzdelmet kellett folytatnia – nemcsak falusfeleivel,
hanem önmagával is.
A mentalitásváltás beindításához, az egészségesebb és korszerűbb gondolko-
dásmód kialakítása felé vezető úton  a népfőiskolai tanfolyamokon eszmélke-
dő fiatal korosztályok legtehetségesebbjeiben lelt szövetségesre.  Közismerten
a tudatos létformálás megszállottja volt. S mert világtávlatban, emberiségi
méretekben gondolkodott, tisztában volt azzal is: az emberiség – s benne a ki-
sebbségek – sokasodó gondjainak a megoldása érdekében globális és helyi
szinten egyaránt cselekedni kell. S lehetőleg egyidőben.

Teljesen szokatlan volt abban az időben, hogy a szószékről sem szólt másként
híveihez Balázs Ferenc, mint ahogy a munkás hétköznapokon a falu ügyes-
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bajos dolgainak a megbeszéléseikor. Nem lehet megrendültség nélkül olvasni
ezeket a sorokat:   
A palástot magamra öltöm: pap vagyok.
De elsősorban próféta.
Szólom az igazságot, hirdetem az igazabb, teljesebb, istenibb élet szükséges-
ségét, akár élvezik a beszédeimet a hívek, akár nem. Lennem kell a falu élő
lelkiismerete, a jóság fölmutatója, a gyarlóság ostorozója. Tudom, vannak,
akik templomba nem járnak, mert a kemény beszédet nem bírják. Mások talán
szívesebben hallgatnák minden vasárnap a Nóé történetét s az özönvíz előtti
dolgokat. De lennem kell az isteni élet jeladója 1934-ben, ha tetszik, ha nem
az embereknek.
Isten országának vagyok a munkása, s Isten országa: élet. A templom négy
fala között legfeljebb lelket nyerhetünk: indítást, útbaigazítást. Vezetnem kell
népemet élete minden fordulatában az isteni magasságok felé. Bele kell avat-
koznom gazdálkodásába, pénzköltésébe, építkezéseibe, ruházkodásába, sza-
bad idejének fölhasználásába. Szépséget, szeretetet, megértést, igazságot
nemcsak prédikálnom, megvalósítanom kell a lehetőségek határain belül.
[...]
Engem a vallás azért érdekelt, mert benne az emberi élet legfőbb egységbe
hozó, egységben tartó erejét látom. A mi úgynevezett modern életünkből ennek
a hiánya a legkiütközőbb.
Úgy éreztem és úgy érzem, hogy a bennem kialakult vallásosság az az égetően
szükséges új hit, amely az értelmi fejlődés új állomására érkezett emberek lel-
két visszaadja. Az elhivatásom, a kötelességem, a rendeltetésem ezt az új hitet
szertesugarazni, a világba robbantani.

„Az erdélyi falu jövőjében a világ sorsát vélte felismerni” – ezzel magyarázta
felesége, Cristine Frederiksen, hogy Balázs Ferenc messze megelőzte korát.
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Balázs Ferenc

Dávid Ferenc

Még kevéssel ezelőtt az unitárius nagyok közé számított, ma már az európai
szellemtörténelemben követel számára helyet Szabó Dezső. Tegnap még feleke-
zeti hős, ma emberi nagyság. Ez a sok tekintetben meglepő fölbecsülés föltétlenül
őszinte, hiszen nem egyháza berkeiből hangzott és hangzik el; mégis óvatosságra
int. Gyanús mellékzörejek kísérik. A faji öntudatra ébredt történelem-kutató haj-
lamos arra, hogy fölhizlaljon kis, jelentéktelen életrajzírókat, közéleti szereplő-
ket, hogy nemzetét nagyobbnak tudhassa. A félig szász, félig magyar Dávid Fe-
renc, aki azonban neveltetésével, életével fogva már ellentmondás nélkül ma-
gyarnak számít, alkalmas és méltó az előléptetésre, ameddig a vizsgálók és bírók
is magunk vagyunk. De ezen kívül is, ma olyan világot élünk, hogy a szabadság
féltett és drága kincs. Maholnap alig marad meg belőle mutatóba. Ha még a Dá-
vid Ferenc saját egyháza is hűtlenné válik hozzá, ha legutóbb, huszonnyolc ifjú
lelkésztől a fölavatáskor a szabad vizsgálódás, a meggyőződés nyilvánítása sza-
badságát megvonja, amellyel lényegében a vallásszabadságot tagadta meg, miért
csodálkozzunk, hogy a világ politikai hőmérséklete mindenfelé megváltozott, a
szabadságot fölváltotta a parancsuralom? Ilyen időkben a haladó szellemű embe-
rek előtt egyszerre értékük nő a szabadság bajnokainak, amilyen az általános tu-
domás szerint Dávid Ferenc is volt.

I.

Ha az ember fáradságot vesz magának s egykorú források, vagy későbbi,
részletes egyháztörténelmi munkák alapján akar megismerkedni Dávid Ferenccel,
nagy csalódásban lesz része. Száraz vitázó, bibliai verseket egymásután felsora-
koztató, észszerű érvekkel győzni akaró hitújító, aki előttünk teljesen ismeretlen
nyelven beszél, bár magyar minden szava. Nem csoda, ha úgy az unitárius, mint a
református történelemírók jellemének alapvonását az értelemben látják, ami ellen
csak újabban tiltakozott a fiatal unitárius misztikus, dr. Iván László. Még azt sem
állapíthatjuk meg, hogy hibátlan okoskodó, hogy mindig neki van igaza, bár két-
ségtelen, hogy kortársait e tekintetben fölülmúlja. A győzelem, persze, mindig
neki jutott, amikor a hitvita vezetői vagy túlnyomó résztvevői már eleve az ő ál-
láspontját fogadták el. A nagyváradi vitatkozás egyik kiinduló tételeképpen a re-
formátus Melius Péter „megbizonyította” az ő kedve szerint való bibliai idézetek-
kel, hogy a zsidókat Egyiptomból az Atya-Fiú-Szentlélek Isten vezette ki. Dávid
Ferenc is sorba vette a neki igazat adó igéket, amelyek szerint a szabadító az
Atya Isten volt egyedül. Egyik sem hallgatott a másik igazára. „Én… protestálok,
hogy Péter uram mind eddig meg nem bizonyíthatta…” erősködött Dávid Ferenc.
Melius még meg is esküszik: „Mi protestálunk az Isten előtt, hogy mi mindent
bizonyítunk, te pedig nem bizonyítasz semmit.” No most mi történjék, kinek le-
gyen igaza? A Dávid-párti Békes Gáspár, a gyűlés vezetője közbeavatkozik. Ha-
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ragosan szólal meg: „Miért mered ezt mondani, jó Péter uram? Hiszen fülünk va-
gyon, halljuk és hallottuk, hogy (Dávid Ferenc) nyilván megbizonyította…” Ilyen
körülmények között könnyű győzni, sőt veszíteni is könnyű. A lutheránus Dávid
diadalmai a mozgékony, éles eszű Stancaróval szemben semmi jelentőséggel
nem bírnak, hiszen a zsinat már eleve föl volt paprikázva az olasz ellen. A győ-
zelmet még így is gyakran csak a retorika szerzi meg számára. Jakab Elek is
kénytelen elismerni, hogy Dávid Ferenc sokat köszönhet vitatkozó tudományá-
nak, ékesszólásának. „Őt megfogni nem lehetett. Felelni mindenre, mindig kész.
Mikor ellenfele fennakadtnak vélte, egy új kérdéssel, vagy a vitatételen tett egy
fordítással kisiklott s támadói fölébe került: Ezer átváltozásra kész Proteus… A
kígyó nem lopózhatik be észrevétlenebbül a virágok közé, mint ő.”

Van valami gyanús abban, amikor valaki bizonyos hitelvi fejlődés hosszú
útját megteszi s mint lutheránus, legyőzi a kálvinistákat, mint kálvinista pedig a
lutheránusok hátát porolja ki. Miféle értelem az, amelyik lutheránus érvekkel
győz a kálvinisták, egy év múlva pedig a kálvinista elvekkel a lutheránusok el-
len? Maga a vallásos fejlődés nem jellembeli gyengeség, hibásan vádolják Dávid
Ferencet ellenfelei ingatagsággal, de az a logika bizonyosan sánta, amely minden
fejlődési fokon mindent minden ellen bizonyítani tud.

Értelmünk mai fejlettsége szemszögéből ítélve, Dávid Ferenc minden hit-
vitáját el kellett volna, hogy veszítse, amely pillanatban elhagyta a tiszta, katoli-
kus Szentháromság dogmát s ameddig még a Jézus teljes és fenntartás nélküli
embersége tanához el nem érkezett. A közbeeső állomások, Dávid Ferenc fejlő-
dési fokai, logikailag tarthatatlanok.

A Jézus halála utáni első századok a keresztény mitológia ősi, termelő
korszaka. Ez időben virágozták föl Jézus élete minden mozzanatát. S mivel a
mitológiát termelő nép nem gondolkozó, a különböző történetek jelentéseinek
belső összefüggése vagy annak hiánya, sohasem aggasztotta a hívő lelkeket. De
az értelem, a rendszerető gondolat ideje is elkövetkezett. A hívők lelkében éltek
az összefüggés nélküli jelentések: bíztak az Atyában, Jézus nem ember, de Isten,
a szentlélek is Isten…, de azért egy az Isten, nem három. Most ezekből belső el-
lentmondás nélküli hitrendszert kellett szerkeszteni. Az eredmény: a Szenthárom-
ság dogmája. Az Isten lényegében egy, személyében három, s ez a három sze-
mély egyenlő. Ez utolsó kitétel éppen olyan fontos, mint az első. Az utókor ro-
konszenvezik Áriusszal és társaival, persze, nekik több igazuk van, mert a Fiú
csak kisebb kellett, hogy legyen az Atyánál, de vigyázz Árius, ha előtted az Atya
és a Fiú nem egyenlő, tehát nem egyenlően öröktől való és teremtő, akkor te lé-
nyegbe vágó különbséget teszel az Atya és a Fiú között, te két Istent hiszel. A há-
rom személy csak akkor lehet egy Isten, ha azok lényegileg egyek, tehát egyen-
lők.

A szentháromság vas logikája, amely mint tökéletes abroncs foglalta ösz-
sze a keresztény mitológia dús növését, verhetetlen és nélkülözhetetlen a törté-
nelmi kereszténységben. Nem is akadt bántódása mindaddig, amíg a XVI. század
forradalmi fölszabadulása az embereket a keresztény mitológia elemeinek újra-
gondolásához nem vezette.
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Tévedés azt hinni, hogy a szentháromságban való hit megingásához a lo-
gika vezetett. A modern természettudományos gondolkozás, az újkori pozitiviz-
mus minden komoly, ellentállás nélkül kezdette ki a biblia természetfeletti hitelét,
helyezte Jézust az emberek közé, tette semmivé a szentháromság hitét, de a re-
formáció korabeli logika csak e dogma szigorú és merev fenntartásához vezethe-
tett. Ellenben az történt, hogy ez emberek minden egyházi tekintély alól kicsúsz-
tak s így azok az elképzelések, amelyek magától értetődőleg a Fiút kisebbnek
tartották az Atyánál, s amelyeket az egyház, jól tudta miért, kérlelhetetlenül el-
nyomott eddig, most szabadon és a Szentháromság logikai szükségességére való
tekintet nélkül erőre kaptak. Mintegy új, forrongó, újra értékelő, kialakító idősza-
ka következett be a keresztény mitológia elemeinek. Dávid Ferenc is azok közé
tartozott, akik ez újra értékelést elvégezték. Ebben őt nem logikája, hanem meg-
érzései segítették. Az értelem nem jöhet rá arra, hogy isteni tekintéllyel a zsinatok
és egyházatyák iratai nem bírnak, csak az evangélium. A tekintély forrásának az
önkényes megváltoztatása (önkényes, mert a teljesen észszerű álláspont szerint
végleges isteni tekintéllyel sem ez, sem az nem rendelkezhetik) könnyen igazol-
hatta Dávidot a további újításokban: a Szentlélek nem lehet isteni személy; Jézus
föltétlenül Isten, de kisebb az Atyánál. Dávid Ferenc igazi diadalait nem is más-
hol, hanem itt, e tételek bibliai megbizonyításánál szerzi. Ha lehet, el is kerüli ez
új elemeket egységbe foglaló végső logikai rendszer tárgyalását, talán ösztönösen
érzi, hogy ez egy Isten hitét ezek nem adják össze. Ismét és ismét rátér az egyes
tételek bibliai igazolására. Ezekkel győz s mi, munkáit olvasva nagyságát érez-
zük. De, amikor bizonyítani kell, hogy miképpen lehet az Isten egy, amikor az
Atya nem egyenlő a Fiúval, mégis mind a kettő Isten, akkor csak erőlteti a vá-
laszt, az Isten mégis egy! Nem is tudott soha megszabadulni igazán a vádtól,
hogy ő két Istent hitt, mint Árius, mert azt is hitt, csak nem vette észre. Nem volt
elég logikus; a követői tömege sem vette észre, mert ez sem volt elég logikus. Az
okoskodás hamisságát csak az ellenfelek, a kálvinisták vehették észre, de ők sem
azért, mert értelmesebbek voltak, hanem azért, mert őket érzelmileg semmi sem
kötötte a bibliailag bizonyított új tételekhez. Ők az egyházatyáknak is éppen any-
nyi hitelt adtak, mint a bibliának.

Nem is hihetett Dávid Ferenc logikus érvényességgel az egy Istenben,
amíg Jézust teljesen emberré nem tette. Ennek már a nagyváradi hitvitán1569-
ben, Dávid Ferenc halála előtt tíz esztendővel, nyomait látjuk. S érdekes, az egy-
kori unitárius tudósítás szerint, Melius nyomban melléje is állott, ahogy Dávidnál
ezt az akkor még nem teljes, de bizonyos elvek föl nem merülése miatt teljesnek
és hibátlannak tetsző logikát észre vette. A fejedelemnek ugyanis ezt a bejelentést
tette: „Él az Isten, úgy vigyen ki békével Felséged ajtaján, hogy ennek előtte soha
nem tudtam, mi legyen a Krisztusnak istensége; hanem a tegnapi napon, hogy a
jámbor Ferenc uram veté a kérdést előmbe, úgy bújék a fejembe az éjjel….” Mi
volt ez a Meliust is megtérítő dávidi megoldás? A vita ötödik napján Dávid Fe-
rencet ellenfelei újra azzal vádolták, hogy két Istent hisz. De most Dávid megfe-
lelt: „A Krisztus istensége nem más, mint az Atyáé. Mint a nap és a belőle kijövő
fény nem két nap, a forrás és abból kiáradó víz nem két víz, úgy Krisztus istensé-
ge sem különböző az Atyáétól.” E tétel logikai következménye az, hogy Jézus az
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istenségét kapta, ő tehát nem más és különbfajta ember, mint a többi emberek,
mert amiképpen az istenség átszármazhatott reá, úgy átszármazhatik az másokra
is. Ha Jézus Isten fia, vagyis: isteni, úgy mi is azok lehetünk. E megállapítás által
most már az egy Isten hite teljes logikussággal helyreállíttatott.

A nagyváradi hitvitát követő tíz esztendő alatt Dávid beleengedte magát
abba a neki is fájdalmas folyamatba, amely őt Jézus ember volta teljes követke-
zetességgel és minden részletében való kidolgozásához vezette.

Ha Jézus nem volt Isten, úgy őt imádni sem kell, ez volt az első bátor
szókimondás. De még egynek el kellett következnie. Ha Jézus teljes ember, úgy ő
nem születhetett „az Atya Isten erejétől beárnyékoztatván, Szentlélektől fogan-
tatván, Szűznek méhéből”, hanem természetes módon apától, Józseftől.

Megtette-e Dávid Ferenc ezt a végső, logikáját betetőző, megkoronázó
kijelentést? Örökre kétséges marad.

Egykori ellenfelei szerint: igen. Az ellenségévé vált Blondrata iratot ter-
jesztett, hogy elítéltetését kivigye s abban neki ilyen, sőt még ennél tovább menő
kijelentéseket tulajdonított. De az unitárius történetírók itt áskálódást, rosszaka-
ratot sejtenek. Kétlik, hogy Dávid eddig a határig elment volna. Ha nekik van
igazuk, úgy Dávid Ferenc élete végéig benne maradt logikátlanságai szövevényé-
ben.

Én szeretném elhinni, hogy Dávid Ferenc eljutott a végső következtetésig.
De félek, ezt ő nem tehette, mert az ő igazsága a biblia értelme volt, az evangéli-
umok pedig egybehangzóan tanítják a Szűztől, a Szentlélek által való születést.

Hát így állunk a Dávid Ferenc logikájával.
Nem, Dávid Ferenc emberi nagysága és jelentősége nem kereshető az ér-

telmi síkon, a hitviták, hitrendszerek száraz levegőjében. Az jellemének mélyebb
rétegeiben található.

II.

Sok csalódáshoz vezetett Dávid Ferenc hitrendszerének, értelmességének
vizsgálata, de egy határozott eredményhez mégis eljutottunk. Dávid Ferenc ott és
akkor jelentett értéket, amikor nem logikáját követte, hanem megérzéseire hall-
gatott. Akkor igazabb volt, mi is úgy érezzük, bár a megérzések az
alacsonyabbrendű gondolkozás, képzetkapcsolás természete szerint valók s így –
eszerint – föltétlenül kevesebbet kellene, hogy jelentsenek a logikus gondolko-
zásnál, amely ez idő szerint a fejlődésnek kétségkívül a legutolsó állomása.

A magyarázat azonban egyszerű és kézenfekvő.
Az „alacsonyabbrendű” megérzés, amely az ösztönös élettel egy síkú,

föltétlenül előbb áll, mint a logikus gondolkozás egy tekintetben: ez utóbbi még
nem érett meg, nem alakult ki teljesen, eredményei így még nem megbízhatóak,
míg a megérzések abból az ösztönös rétegből szállnak föl, amely teljes kifejlett-
ségét elérte s így végérvényesnek volna tekinthető, ha a feléje nőtt logika jelenté-
seit meg nem zavarná néha.

A szellemi élet legnagyobb veszedelme: a még fejletlen okoskodásra való
gyermekes támaszkodás. Lám, ez teszi a keleti vallásokat kétes hatásúakká, mert
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azok megállapodnak egy észelvi rendszerben s készek az embert hozzátorzítani,
hozzá csonkítani. Ezt tette volna a kereszténység is a nyugati népekkel, ha azok
nem bújtak volna ki a hatása alól, amikor belső fejlődésük másfajta rendszerű
élethez vezette őket. Az egyház, a kereszténység nyugaton is kész volt megállíta-
ni a fejlődést, amikor az végérvényesekké tett logikai dogmáin túlnőtt, azokkal
ellenkezésbe került. Az új, fejlettebb nyugati művelődés, azt mondhatjuk, az egy-
ház és a vallás ellenére, az azzal vívott örökös harcban alakult ki.

Két külön és ellentétes világ ma: az egyház és a modern műveltség.
Dávid Ferenc nagy jelentősége, emberi értéke ez volt: ő egyház volt, őt

dogmák kötötték, de ő kész volt a benne jelentkező új igazságokat, megérzéseket
követni, bárhova is vezettek azok. Ő benne maradt az élet egyetemében, vele fej-
lődött, változott, ismeretlen erőinek engedte, hogy ősi, kedvelt dogmák bilincseit
záratlanul és jóvátehetetlenül szétpattantsa; ő ritkán próbálta az új életet a régi
formákba visszaszorítani, de kétségbeesetten, zavartan és zavarodottan próbálta
az új életnek, az immár végérvényesen megváltozott életnek értelmét, logikáját
megtalálni. Az ő haladó szelleműsége nem valami tudatosan előirt életsorrend
következetes megvalósítása; neki kevés fogalma volt arról, hogy ha egyszer őt, a
fejlődő élet útnak indítja, hova fog jutni. De elindult habozás nélkül az ismeret-
lenbe is. Nem ő ment; vitte őt az élet megindult áradása. A híres hitvitázó Dávid
Ferenc negyven éves korán túl is hallgat, csak akkor mozdul föl és szólal meg,
amikor körülötte az egész vidék fölmozdult. Akkor indul ő is, látszólag mindig az
élen jár, mert ő mindig hangot és értelmet próbál adni az újnak, de valójában so-
dorják őt a külső és belső változások.

Ez a haladás az igazi, mert ezt nem ő csinálja, hanem az élet fejlődését
előidéző erő – az Isten. Dávid Ferenc ki is nyilvánítja, hogy ő „az Istennek enged,
nem a saját eszének.” Ilyen körülmények között nem kelthet külön csodálatot,
hogy mint Luthert, vagy Gandhit, őt sem akaszthatják meg országgyűlési tiltások,
fejedelmi fenyegetések s betegen, félholtan is kitart az igazsága mellett, vállalja a
dévai börtönt, a vértanúhalált is. „Kész vagyok az általam vallott igazságért min-
dent elszenvedni” – mondja a fejedelem előtt.

De aki hitét ilyen teljes lélekkel követi s követte fejlődése minden állo-
másán, az másokkal szemben türelmes, a végletekig elnéző tud lenni.

Az ő szabadelvűsége nem mér kettős mértékkel. Ha jogosnak, sőt szüksé-
gesnek fogadja el a maga változásait, ugyanígy kell tekintenie mások különböző-
ségét és változásait is. „Nézeteimhez makacsul nem ragaszkodom, s ha valaki a
szentírás fundamentumából helyesebbre tanít, szívesen engedek,” – ez vonatko-
zik magára. A másokkal szemben való türelmességére példa példa után akad.
Valamelyik hitvita előtt ellenfelei a fejedelemtől a legyőzött fél megbüntetetését
kérik. Dávidék „a legyőzött félnek nem megbüntetetését kérik a fejedelemtől, de
azt, hogy őket minden tisztességgel illessék.” A legdicsőségesebb  bizonyíték
azonban a vallásszabadság törvénybe iktatása, amely Dávid hatásának tulajdonít-
ható s amelyet csak kis mértékben kisebbit az a körülmény, hogy az csak az ed-
dig kialakult négy felekezetre vonatkozik. „A prédikátorok minden helyeken hir-
dessék az evangéliumot, ki-ki az ő értelme szerint, és a község, ha venni akarja
jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse… tarthasson olyan prédikátort, akinek tanítá-
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sa ő neki tetszik… a hit Isten ajándéka, az hallásból legyen, mely hallás Isten
igéje által vagyon.” Ez az 1568-i híres vallásügyi törvény. Dávid ez időben már
egész Erdélyre kiterjedő, hatalmas egyházcsoport vezetője, amely a fejedelmet is
tagjai közé számította. Hatalmát mégsem a saját felekezete, hanem a vallás
egyetemes szabadsága érdekében használta föl. E korát jóval megelőző állásfog-
lalás részint annak is tulajdonítható, hogy – ő lévén mindig a legújabb, legszél-
sőbb haladás képviselője –, ha szabadságot és türelmességet kért, azt főképpen a
maga számára kérte. A többi felekezet elég erős volt ahhoz, hogy magát törvény
nélkül is megvédje. Ennek némi bizonyítékát maga Dávid Ferenc szolgáltatta,
amikor közpályája elején a széki zsinaton, a lutheránusok tömegét tudva háta
mögött, tudott türelmetlen is lenni a pártra nem támaszkodó, egyedül hadakozó
Stancaro ellen. De ez még nem a teljes és tiszta Dávid. Az igazi Dávidról a re-
formátus történelemírók is elismerik, hogy természete szelíd, türelmes, nem
bosszúálló, engedékeny.

Az volt, mert Dávid Ferenc hamar rájött az igazság viszonylagos voltára s
aki ezt tudja, az vitatkozhatik, harcolhat, küzdhet, hogy az igazság képe teljeseb-
ben mutatkozzék meg, de türelmetlen, gyűlölködő nem lehet.

Téves volna azonban az ő türelmességét, szabadelvűségét teljesen, sőt
túlnyomó mértékben is az ő elvi állásfoglalásának tulajdonítani. Dávid Ferenc,
aki logikáját mindig félre taszíttatni engedte, ha megérzései úgy kívánták, bizo-
nyára ezen mélyebb, igazibb természetében az emberszeretetet is benne foglalta,
amelynek virága a türelmesség.

Ösztönös, mély ragaszkodással volt embertársaihoz kapcsolva. Szász
apának, magyar anyának gyermeke; talán ezért tudott egyként lenni szász is, ma-
gyar is: ember. Kár, hogy olyan kevés emlék maradt fönn emberi voltáról, követ-
keztetésekre vagyunk utalva. De vajon tudja a tömegeket mozgatni az, aki az em-
bereket nem szereti? Mikor már minden kötél szakadt, Dávid Ferenc letartózta-
tásban, hívei megfélemlítve, megható az az igyekezet, amellyel a kolozsváriak
sorsán segíteni akarnak. A városi tanács követeket küldött a fejedelemhez. Vittek
számára ajándékokat, aranyozott kupát, a kancellárnak drága szőnyeget. Ragasz-
kodhattak így ahhoz, aki őket is egész emberségével nem szerette? A Károlyi
Péter kolozsvári iskolaigazgató eltávozása után az iskola vezetését maga Dávid
vette át. Jakab Elek megállapítása szerint „e korszak a kolozsvári főtanoda virág-
zási kora.” Belevetheti magát ekkora erővel valaki a tanításba, érhet el ekkora si-
kereket, ha az ifjúságot nem szereti?

Innen már csak egy lépés, hogy Dávid Ferenc őszinte, mély vallásosságá-
nak fölismeréséhez jussunk.

Vannak, akik egész életükben vallási kérdésekkel foglalkoznak s mégsem
vallásosak. A külső vizsgálat Dávid Ferencről is könnyen megállapíthatja, hogy
hittudós volt, de – ahogy Ravasz László véli – a vallásos érzés és élmény isme-
retlen volt előtte. Persze, ha annak a sok ezer vitatkozó szónak, tételnek, bizony-
gatásnak függönyét nem tudjuk szétvonni s azt hisszük, azokban benne van az
egész Dávid! De az a Dávid Ferenc, aki igazi indításait a mélyből, megérzéseiből
vette, az ott lenn, a mélyben is rejtegethetett valami örökvizű forrást, amelyből
táplálkozott gondolata és cselekedete. Hogy Dávid Ferenc vallásos volt, azt mi-
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sem bizonyítja jobban, minthogy logikájának olyan nehezen, lassan engedett
élete vége felé, amikor elindulván a Jézus teljes következetességű embersége el-
ismerése felé, az mindent lerombolni készült, amibe az ő konzervative vallásos
érzése beburkolózott (v. ö. dr. Iván László). Ő ragaszkodott az ő Krisztusához,
mert szerette az ő Krisztusát. S ez vallás volt, mert a Dávid idejében és sokaknak
még ma is a Krisztus kultusza jelentette az emberekhez közelhozott Istent, akit
szeretni, körülrajongani, akibe beleolvadni, akiért élni és meghalni lehet. Nem a
dogmák Krisztusa, hanem Isten világban levő fölfogható, megfogható szerelmes
lelke tartotta megszállva Dávid Ferencet. Ó igen, a Nagy Isten is, a világot te-
remtő, fenntartó, azon kívül mérhetetlen fényben, dicsőségben élő hatalmasság,
az is foglalkoztatta őt. Itt már az értelme dolgozott, megborzadt az egyetlen egy
Isten lealacsonyításától, világi, emberi dolgokba való belevegyítésétől. Helyre
kell állítani az egy Isten méltóságát. De Jézus az ő fia; és amikor mindent el kel-
lett ismerni, ember voltát, nem imádandóságát, ő akkor is Szentlélek gyermeke,
egyszülött fiú, vallásos ragaszkodás, hűség és rajongás tárgya. Mindent félreta-
szított, csak az evangéliumot tartotta meg magának igazság alapjául, mert az su-
gározta legtisztábban a Nagy és Egy Istent, meg az ő drága, emberi, isteni fiát,
Jézust Krisztust.

Ha Dávid Ferenc ma élne, az Istent, a nagy magyarázó elvet, a világot ve-
zető, fejlődését irányító erőt, bizonyára nem mitológiává tett személyekben, ha-
nem minden drága, kedves dologban hozná közelebb magához. Hinné ő ma is a
Nagy Istent, a talán a világon kívül létező valóságot, a magában való lényeget, de
ezen kívül vallásossá is tenné magát, engedné, hogy a mindenből és mindenkiből
kiragyogó isteni lélek fölgyújtsa, megszentelje. Könyve a világ könyve volna,
amely minden élet titkához vezet közelebb… Örökké élő emberek azok, akiknek
újraszületéséről álmodozhatunk s akik a mában nem lennének idegenek. Ilyen
örökké élő ember Dávid Ferenc. Valóban nem csupán unitárius püspök és egy-
házalapító, hanem élet és erő, emberi nagyság.
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Ószabó István

ÉGI FŰ

         Gáspár Nagy emlékére

Halálra égi fű való.
Szedtük a lélegzetet,
három ágrulszakadt.
Három megkoronázott.

Gáspár! Három Király
közül az első.
Bélbaltavár vár.
Sírod vár haza.

Jött-ment királyocskák,
gyermeteg személyeim, ti,
bennetek testvéreket kaptam.
S hogy legyen, miben szép hinni.

CSAK MÉG EZT

Csak még ezt… az utolsó búcsúfohászt…
S forduljon egeknek
sarlóformában hajló hajóm orra.
Szánj meg Uram, Istenem, ha látsz.

Ne félj, leromlott testben feléled
megvert vitézed, s  még lóra kap.
Elkívánkozót, szánj meg Uram,
ki haldokló vígasztalója vagy.

Ne add a kínszenvedést
utolsó falatként kenyerem gyanánt,
s minden gyötrelmét egymásunk keresztjének.
Csak még egy… egy vitézi ének.

S nyomj a víz alá. Akaszd a holdra:
forduljon egeknek
sarlóformában hajló hajóm orra.
Csak még ezt… az utolsó búcsúfohászt.

Szánj meg Uram, Istenem, ha látsz.
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VÉGIG

Részvétlenségünkért büntet
egy másféle törvény:
kereszt s toronygomb országalmáját
kupolák az égbe emelik.

Testhalmok földjén mennykővel
dobálja meg koporsónkat
Medárd, s arcunkra
szárnyukat pillangók terengetik.

Végig … nincs a hatalom-
védte   benső utakon;
a pálya kettétörik:
evezőnk a víz tükrében.

Én Istennek írtam verseket.
Szavakkal festettem.
Nem árultam
kelendőbb szentképeit.

Sepsiszentgyörgy, ravatalozó (cikk a  83. oldalon)
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A FELEJTÉS NAPJAI

Száját szóra nyitom, beszél a szarvas:
„Valamikor…” S ez nem a regevilág,
a mondabeli kor… Száját szóra nyitom.
csodafiúnak  beszél a szarvas, nekem.

Hab a halott maszkja, akit anyám
borotvál. S ahogy fölmázolja
a földes szobát… Ezek a felejtés napjai;
hétfője kedd, szerdája havat hamvazó.

Ki nem kel korán, nem kel útra sem.
Szobánk földjéből kikel a búzaszem;
s üres kalász karácsonykor az  angyalok keze.
365 nap, s nincs ünnepe.

.

S tudjátok mi volt, a szobák földjén mi volt…?
Víz a máz. S halott a Szabadság, friss halott.
Nincs, az sincs már,
az atyai ház. Egy város van ugyanott.
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Székelyhidi Ágoston

Március 15-e folytonossága

Egyik legnagyobb történelmi évfordulónkat ünnepeljük. Az 1848.
március 15-ei forradalom a függetlenséget és a polgári jogegyenlőséget tűzte
célul. Mind a függetlenség, mind a polgári jogegyenlőség a Habsburg-
birodalom uralmának levetését követelte meg. Nemzeti önrendelkezési köz-
akarattal nemzeti forradalom indult ezért azon a tavaszi napon. Idén, 2007-
ben ennek 159. évfordulójához érkeztünk.

Most azonban a másik legnagyobb történelmi évfordulónk, 1956. ok-
tóber 23-a különös feltámasztására is emlékeznünk kell. Forradalom robbant
ki azon az október 23-án is. A függetlenségért és a társadalmi demokráciáért
mozdult meg az ország, akkor a kommunista szovjet birodalom uralmával
szemben. Nemzeti önrendelkezési közakarattal nemzeti forradalom volt tehát
az is. Véres letörésével és megtorlásával dacolva, az ellenállók aztán 1956.
október 23-a feltámasztását hirdették meg - 1957. március 15-ére. Ennek az
időpontnak, 1956 feltámasztásának és második megtorlásának 50. évfordulója
is a mai napra esik.

Látjuk, nem külsődleges találkozás ez. Nem is történelmünk távoli és
lezárt eseményeire emlékezünk. Számunkra, magyarok számára ez a két év-
forduló nemzeti önrendelkezés és birodalmi alávetés máig ható viszonyát idé-
zi.

Éljük meg ennek az emléknapnak a nagyságát és a méltóságát ─
ugyanakkor ragaszkodjunk az emlékezés egyértelműségéhez és felelősségé-
hez. Legyünk ünnepélyesek ─ de ne elégedjünk meg a homályos gondolattal
és beszéddel. Minden tanulság, minden kérdés és válasz a mára és a holnapra
vonatkozó döntéseinket érinti. Ebben áll a tét.

De hiszen 1848 magyar közszereplőit is épp az egyértelműség és a fe-
lelősség jellemezte. A márciusi forradalmat a világos cél, a nyílt beszéd, a kö-
vetkezetes cselekvés diadalaként csodálhatjuk. Lássuk, hogyan!

A politikai követelések tizenkét pontját Irinyi János már március 11-én
összefoglalta. Jókai Mór így eleveníti fel a folytatást: „Társaim rám bízták,
hogy fogalmazzam a pesti tizenkét pontot a néptől érthető alakban”. Ez a
végleges változat március 15-én reggel készült Mit kíván a magyar nemzet?
címmel. A közakaratot föllobbantó szikra, a Nemzeti dal is „befejeztetett”
március 13-án. Petőfi azonban még 14-én és 15-én is javította. A híres felszó-
lítást tette egyértelműbbé: a „Rajta, magyart!” „Talpra magyarra!” cserélte.
Egy szemtanú szerint a cserét azzal indokolta, hogy „minden a talpra állással
kezdődik”.

Petőfi bizony talpra állt, egyenes úton járt és egyenes utat szabott. Már
februárban közzétette iránymutatásnak számító költeményét Az Országgyű-
léshez ─ a templomépítés világos hasonlatával: „Ki képzel olyan templom-
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építőt, / Ki a tornyot csinálja meg előbb? / És azt a levegőbe tolja, hogy / Ott
fönn maradjon, míg majd valahogy / Alája rakja szépen a falat, / S
legeslegvégül jőne az alap... / Hiába minden szép és jó beszéd, / Ha meg nem
fogjátok az elejét, / Ha a kezdetnél el nem kezditek „...

A magyar országgyűlés akkor Pozsonyban ülésezett, nemesi rendi kül-
döttekkel. Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István
nyilvánvalóan a függetlenség és a polgári jogegyenlőség eszméjét képviselte,
csak hát a Habsburg birodalmi uralom és a nemesi kiváltság szorításában. Az
az országgyűlés az állam intézményi reformjain munkálkodott. Petőfi azonban
az állam helyzetéről a nép és a nemzet helyzetére irányította a figyelmet. Azt
hangoztatta, hogy nem az intézmények reformjával, hanem a nép és a nemzet
helyzetének fordulatával kell mindent kezdeni.

Iránymutató költeményét így folytatja: „Sajtószabadságot szerezzetek!
/ Ez oly nagy, oly mindenható ige / A nemzetben, mint az isten ’legyen’-je, /
Amellyel egy mindenséget teremte. / Hol ez nincs meg, bár másképp minde-
nek / Eláradó bőségben teremnek, / Azon nemzetnek még sincs semmije... /
Haladni vágyunk. De haladhatunk? / Lábunk szabad, de szemünk bekötve. / ...
Hová megyünk? / Szemünk bekötve, fogva szellemünk. / Az égbe szállnánk, s
nem röpülhetünk”.

Nemzet és állam ügyét Petőfi nem fordította szembe egymással. Fon-
tossági sorrendet jelölt ki, és ebben a népnek és a nemzetnek követelt elsőbb-
séget. A sajtószabadsággal a nép és a nemzet közakaratát, közösségi önren-
delkezési törekvését kívánta talpra állítani. Mintegy a cselekvőképessé váló
nép és nemzet önépítésében bízott, arra bíztatott. Ezt értette azon, hogy a
templom építését az alappal kell kezdeni.

Meghatározása szerint „országnyomorító rendszerrel” szegült szembe.
Ezért az alappal kezdődő országépítés és nemzetépítés kezdeményezője és
irányítója lett. Ha forradalmárrá is lett, az országépítés és a nemzetépítés for-
radalmát vállalta.

Biztos volt abban, hogy a közakarat a birodalmi és a hazai kiváltságok
ellenében együtt bontakoztatja ki a nemzeti függetlenséget és a polgári jog-
egyenlőséget. Mindezt nem a bezárkózás, hanem az európai együttműködés
jegyében képzelte. Naplójában ezt találjuk erről: „Világosan láttam, hogy Eu-
rópa naponként közeledik egy nagyszerű megrázkódtatáshoz... A monarchia
Európában vége felé jár. Ha valamely eszme világszerűvé lesz, előbb lehet a
világot magát megsemmisíteni, mint belőle azon eszmét kiirtani. És ilyen
most a respublika eszméje”.

Mély és széles alapon tervezett. A cselekvés idejét és módját ezért
tudta alkalmasan megválasztani. Épp az európai forradalmi mozgalmakhoz
csatlakozva, „március 14-én indítványoztatott, hogy a tizenkét pont petíció-
képpen fölnyújtassák a királynak, mégpedig rögtön”. De másnap Petőfiék
Dohány utcai lakásában és a közeli Pilvax kávéházban az Ellenzéki Kör né-
hány ifjú vezetője tovább lépett. Úgy döntöttek, hogy a Mit kíván a magyar
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nemzet? követelményeit egyenest a nemzet elé tárják. Ezzel indult a forrada-
lom.

Eseményeit ismerhetjük. De az eseményeket szellemi, lelki, erkölcsi
hajtóerő mozgatta. Itt megint a gondolkodás és a magatartás egyértelműségét
és felelősségét érhetjük tetten.

Március 15-én reggel az Ellenzéki Kör hangadói közül csak hatan ér-
keztek meg Petőfiék lakására. Ezeket a feszült pillanatokat Hamary Dániel
feljegyzése örökíti meg: „Hát hol vannak a többiek ─ kérdé Petőfi és Jókai.
Talán az egyetemen várnak. Tehát önök készek velünk tartani minden körül-
mény közt? ─ kérdé tovább. Egyhangúlag igent mondtunk... Indultunk. Petőfi,
Jókai, Bulyovszki együtt első sort képezve, utánuk a második sorban Hamary,
Sebő és Gaál”. Petőfi, lám, még bizalmas társait is megkérdezte a közös fele-
lősség vállalásáról. Csak ezzel a megerősített felelősségvállalással bocsáthat-
ták útra a Mit kíván a magyar nemzet? egyértelmű kihívását.

Ugyanez mutatkozott meg a nyomtatásnál. Petőfi naplójában olvas-
hatjuk: „Most menjünk egy censorhoz, és írassuk vele alá a proklamációt és a
Nemzeti dalt, kiáltá valaki a felolvasás után a Pilvax-ban.  Censorhoz nem
megyünk, feleltem, nem ismerünk többé semmi censort, el egyenesen a
nyomdába!” És mi történt a Landerer-nyomda lefoglalásakor? Jókai tanúsko-
dik erről: „A nyomtató gépet mindjárt legelsőnek ragadta meg Irinyi, a máso-
dik nyomást Petőfi, a harmadikat én tettem vele, hogy ha a merénylet szeren-
csétlenül üt ki, minket érjen csapás, ne az ártatlan nyomdai személyzetet”.

Cseppben a tenger! Ne kicsinyeljük le a márciusi ifjak kényes egyér-
telműségét és felelősségérzetét saját szűk körükben. A nemzeti forradalom
kezdeményezői és irányítói nem puccs árán léptek az első sorba, hanem a nép
és a nemzet szószólóiként. A népben és a nemzetben aztán épp ez a nyílt egy-
értelműség és felelősségvállalás ébresztett bizalmat, bátorságot, tettrekészsé-
get.

Kövessük figyelemmel most már ezt a kölcsönhatást. Március 15-e
déli óráiról Firtinger Károly számol be: „A mozgalom vezetői kiadták a jel-
szót, hogy a délután 3 órára a Múzeumkertbe összehívott népgyűlésen minél
számosabban jelenjenek meg a szabadság hívei. A nyomda előtt összegyűlt
néptömeg erre szép rendben eloszlott”. Szép rendben? Ebben a kölcsönös bi-
zalom rendje nyilvánult meg. A délutáni folytatást Petőfi naplója követi:
„Végre bizottmány neveztetett ki Budára menendő s a helytartó tanácsot fel-
szólítandó, hogy a censurát rögtön eltörölje, Stancsicsot szabadon bocsássa...
A választmány legalább húszezer ember kíséretében ment föl”... Reggel hatan
léptek az utcára. Délután húszezren követték őket.

Emberi személyiségek tették így a dolgukat. De micsoda személyisé-
gek! Széchenyi István számára titkára, Kovács Lajos tárgyilagos jellemzéssel
szolgál ─ futárral küldött levelében: „Itt forradalmi jellem három emelkedik
ki: Vasvári, Petőfi, Jókai. Ezeknek semmi személyes ambíciójuk nincs, ők az
eszmék emberei. Elszánt, szelíd jellemek. Különös meglepetéssel vesz észre
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bennök minden mélyebben látó ember annyi organizáló tehetséget, vértől való
irtózást, de meghatározott törekvést a forradalmi átalakulás iránt. Velök csak
concessziókban lehet alkudni, maguk számára nincs követelésük”. Petőfiről
külön ír: „Petőfi előtt emeljük kalapunkat, az egyik legnagyszerűbb embere az
országnak. Ami varázserőt fejtett ki az izgalom előteremtésében verseivel,
szónoklataival, úgy uralkodik most a rend felett... Bálványa most a népnek, s
rendet parancsol. Most ura a rendnek, mint előbb az izgalomnak”.

Egyértelműség és felelősség társulásából, íme, szabadság és rend tár-
sulása hajtott ki. Bulyovszky Gyula érzékletesen ábrázolja a forradalmi napok
„közállapotát”, vagyis a forradalom rendjének tartalmát: „A népmozgalomnak
szokott súlyos kicsapongásai pillanatra sem jelentkeztek. Osztály, nemzetiség
egyszerre elvesztette választófalait. Az emberek keblében mintha a hét főbűnt
megannyi erény váltotta volna fel: nem találkozott se kapzsi, se irigy, se gő-
gös, se gyűlölködő. E néven, hogy polgártárs  mindenki testvérévé lett feleba-
rátjának. Panaszolni, pert indítani senkinek sem jutott eszébe”.

Nos, ezek a „közállapotok” késztették és sürgették aztán a nemesi ren-
di országgyűlés döntéseit. A „néptömegből” és a „népmozgalomból” a valódi
nemzeti közösség keretét mégiscsak a nemesi rendi országgyűlés teremtette
meg  a nemesi kiváltság eltörlésének, a jobbágyság felszabadításának, az ál-
talános választójognak, főleg a felelős parlamenti kormányzásnak az előké-
szítésével. Pest nemzeti forradalmisága és Pozsony nemesi önmérséklete eb-
ben ért össze.

Ez az együttes cselekvés a Habsburg-birodalom legfelső tilalmán is
erőt vett. Mindössze tizenhat nap telt el március 15-e után, amikor Jókai az
Életképek április 1-jei számában diadalmasan bejelenti: „Vége az aggodal-
maknak. A király mindenbe beleegyezett. A minisztérium fel van állítva. Itt
érdemes hivatkoznunk arra a bizonyos templomépítési hasonlatra. Az ország
és a nemzet önrendelkezésének jelképes templomát oly gyorsan csak úgy
emelhették, hogy az alappal kezdték.

Tudjuk persze, hogy az első felelős magyar kormányzás 1848 áprili-
sától nem diadalúton haladt tovább. Most azonban elsősorban a nemzeti for-
radalom belső útját vázoljuk a közakarat megjelenésétől az önrendelkezés ki-
bontakozásáig. Kezdetben még a birodalmi támadásra válaszoló szabadság-
harc is győzelmet ígért. Majd aztán a Habsburg-birodalmat kisegítő orosz bi-
rodalom hadserege tiporta el a független Magyarországot.

Egyetlen nemzet ellenében két birodalom véres érdekszövetségére volt
szükség. Ez is azt igazolja, hogy az 1848-as magyar nemzeti forradalom
nagysága és példája a belső szellemi, lelki, erkölcsi közösségvállalásban állt
és áll.

Természetesnek, egyértelműnek, nyíltnak láthatjuk tehát 1848 össze-
illeszkedő cselekvéssorát. Mert hiszen minden természetes, egyértelmű, nyílt,
ami a nemzeti közösség belső életében érlelődik. A hatása is ilyen.
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Így és ezért táplálkozott az 1848-as példából 1956 nemzeti forradalma.
Így és ezért tűzték ki célul 1956. október 23-án is a közakarat érvényesítését,
a függetlenséget és a társadalmi jogegyenlőséget. Így és ezért szálltak szembe
az akkori birodalommal, a kommunista Szovjetunió uralmával. Így és ezért
állt talpra a nép és a nemzet alig pár nap alatt.

Országos szabadságharc azonban már nem bontakozhatott ki. A kom-
munista birodalom magyar földön állomásozó hadserege, külső és belső után-
pótlása a tizenharmadik napon vérbe fojtotta a magyar nemzeti forradalmat.
Egyetlen nemzet ellen megint egy óriási birodalom többszörös túlerejét ve-
tették be. A nemzeti forradalom megint nem bukásra kényszerült, hanem
megtorlásnak esett áldozatul.

De 1956 forradalmárai nem adták fel. Hittek és bíztak 1848. március
15-e folytonosságában is. Törvényen kívülre kényszerített, megtizedelt, ki-
fosztott forradalmi bizottmányok és munkástanácsok maradék csoportjai tűz-
ték ki a jelszót: „Márciusban Újra Kezdjük! MUK! Hirdesd és szervezd!”

Budapesti, debreceni, miskolci, soproni, szegedi egyetemi kollégiu-
mok falán 1957. januártól ismét és ismét megjelent a három betű és a felkiál-
tójel: MUK! Februárban vasutasok vitték-hozták a verses szórólapokat: „Már-
ciusban Újra Kezdjük! Megszállókkal, árulókkal nem békülünk!” A versezet
döcögött. Az üzenet azonban egyértelmű és szilárd elszántságot sugárzott.
Fokozták a MUK-jelszó hatását a nyugatra menekült forradalmárok, köztük a
március 15-ére világszerte emlékező tüntetésre szólító Szabad Magyarország
Nemzeti Képviselete.

A „megszállók és árulók” tűzzel-vassal akadályozták a nemzeti forra-
dalom feltámasztását 1957-ben. Január 11-én Csepelen a tüntető gyári munká-
sokra tömeggyilkos sortüzet zúdítottak. A rögtönítélő bíróság 19-én halálba
küldte a Molotov-koktélos ellenállók két fővárosi parancsnokát, Dudás Józse-
fet és Szabó bácsit. Februárban csatasorba állították az MSZMP saját fegyve-
res alakulatát, a Munkásőrséget. Egyébként a Kádár János vezette párt betű-
nevét, az MSZMP-t a nyersen igazmondó börtönnyelv úgy fordította át, hogy
„Magyarországi Szovjetbérencek és Munkásárulók Pártja”.

Legkiterjedtebben a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége,
a MEFESZ csoportjai mozgósítottak a nemzeti forradalom feltámasztására.
Tizenkét nagyvárosban tették, amit tehettek. Debrecenben, az Atommag Ku-
tató Intézet alagsorában például nyolc oldalas MUK-újság sokszorosítására és
terjesztésére készültek a márciusi napokban. Utolsó kísérletnek bizonyult ez.
A „megszállók és árulók” erőszakhatalma kíméletlen csapással válaszolt.
Megnyitották az egyetemi perek hosszú sorát.

Bárhogyan is, de 1957 tavaszán megjelentek az 1848-as márciusi ifjak
utódai. „Márciusban Újra Kezdjük!” jelszavukba az 1848-as nemzeti talpra
állás emlékét is belefoglalták. Ezzel 1848-ig visszanyúlóan hagyományt te-
remtettek. Igen, akkor keletkezett az 1848-as és az 1957-es március 15-e
folytonosságának hagyománya ─ önálló történelmi tényezőként.
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Színre lépett azonban az ellentétes folytonosság is, a birodalmi aláren-
delés folytonossága. A bukott, de újra hatalomba ültetett kommunista pártál-
lam úgy épített saját hadállásokat, hogy közben kiszorította, rombolta, pusz-
tította a nemzeti forradalom utóvédeit. Bosszúvágyuk és gátlástalanságuk nem
ismert mértéket. A nemzeti forradalom feltámasztására vállalkozó új márciusi
ifjakra a pályatársaikat is ráuszították. Ezekből a fiatalokból hozták létre az
ellentábort ─ a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetséget, a KISZ-t.

Gyalázatos és alantas időzítéssel épp március 15-én döntöttek erről.
Az MSZMP másnap közzétett indoklása és utasítása a nemzeti érdeket a
kommunista birodalmi érdeknek rendelte alá. Ezt a döntést a nemzeti önazo-
nosság és közösségvállalás megbélyegzése kíséri: „Népünk ellenségei a nem-
zeti érzésre hivatkozva akarták szembeállítani ifjúságunkat felszabadítónkkal,
a Szovjetunióval. Széles körű nacionalista kampányt folytattak, amivel elér-
ték, hogy jelentős rétegek osztályöntudata elhomályosult, és ezáltal egy tábor-
ba kerültek herceg Esterházyval, Mindszentyvel, a pesti alvilág csatornatölte-
lékeivel. Azok a fiatalok, akiket az ellenforradalmi agitáció átmenetileg meg-
tévesztett, fokozatosan kijózanodtak. Egyre világosabban látják, hogy rossz
ügy érdekében használták fel őket.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség a kommunisták pártja: a
Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szövetségese. A párt határozatai a
KISZ-re nézve kötelezőek. A KISZ fő feladata: harcoljon a párt célkitűzései-
ért az ifjúság között, és nevelje az ifjúságot kommunista szellemben”.

Március 21-én aztán a KISZ alapító nyilatkozata pecsétet ütött 1848 és
1956 nemzeti forradalmának tagadására, illetve a birodalmi alárendelés foly-
tonosságára: „Ma, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség születése napján,
az első magyar proletárdiktatúra győzelmének 38. évfordulóján megfogadjuk,
hogy pártunk vezetésével kivívjuk a szocializmus győzelmét hazánkban”.
Folytonossági hagyományt teremtettek így akkor is. A birodalmi alárendelés
folytonosságáét.

De miről is fecsegtek azok a nyomorúságos és megtévesztő nyilatko-
zatok? Micsoda mesterséges és hazug nyelvet is használtak? A nemzeti forra-
dalmat vérbe fojtó kommunista birodalmat felszabadítóként üdvözölték? A
nemzethez tartozás nyílt megvallását „nacionalista kampányként” marasztal-
ták el? Szerintük „az lát világosan”, aki a nemzeti önrendelkezés szolgálatát
utólag „rossz ügynek” minősíti?

A birodalmi alárendelésnek ez a torz igazolása együtt gyalázta meg
1848. és 1957. március 15-ét. Ez az igazolás az igazságot magát is meggya-
lázta. Ezek az igazolók a hazugságot tették meg igazságnak. Tőlük ered tehát
a birodalmi alárendelés folytonossága. Ötven éve zajlott az a megszégyenítő
és szégyenletes esemény. Azóta ismerjük és szenvedjük a birodalmi aláren-
delés folytonosságát.

Ebben a folytonosságban az a legveszélyesebb, hogy a birodalom bu-
kása után is hat ─ mégpedig az újfajta birodalmi helytartók újfajta kiváltságá-
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nak őrzésével. Ez a folytonosság így a nemzeti függetlenséget és közakaratot
tagadja. De nem mutatkozik meg nyíltan. De nem beszél egyértelműen. Rej-
tőzködik, megtéveszt, hazudik. Úgy folytatja, ahogy kezdte.

Túlélési képességét azonban nem táplálja természetes és tartós erőfor-
rás. A nemzet feletti és nemzeten kívüli lét csak mesterséges erőpótlékból me-
ríthet. Támasza is, ő maga is enyészetre van ítélve.

Másképp viselkedik az eredeti folytonosság. Március 15-e folytonos-
sága 1848 és 1957 után veszni látszott, de nem veszett el. Először is, másod-
szor is a birodalmi megtorlás kerekedett felül, aztán a megtorló birodalmak
elsüllyedtek, a nemzet maradt. Másfél évszázadnál hosszabb ideje nem az
uralkodásból élősködő birodalmak temették a nemzetet, hanem végül a nem-
zet érte meg a rajta élősködő birodalmak temetését.

Hát ilyenformán két ellentétes folytonosság kötődik március 15-éhez.
Egyik március 15-ének magának, benne a nemzeti önrendelkezésnek a folyto-
nossága. Másik a birodalmi alávetés folytonossága, amely szembefordul 1848.
és 1957. március 15-ével.

Ma, március 15-én ki kell mondanunk, hogy a nemzeti önrendelkezés
folytonossága nem fér össze a birodalmi alárendelés folytonosságával. Akiket
a nemzeti önrendelkezés éltet, azoknak március 15-e folytonosságát kell éltet-
niük. Magyarországon és a Kárpát-medencében a nemzeti önrendelkezés hí-
veinek március 15-e folytonosságát kell vállalniuk és megtartaniuk.

Ebben nyílt egyértelműségre és felelősségre van szükség. Tanúsítsunk
hát nyílt egyértelműséget és felelősséget március 15-e folytonosságáért a hu-
szonegyedik században!

Ünnepi beszéd Esztergom város 2007. március 15-ei megemlékezésén.
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Aniszi Kálmán

Györkös Mányi Albert kolozsvári festőre emlékezve
 
Tíz éve távozott el közülünk. Irtózott mindenféle erőszaktól, tudálékosságtól,
magánytól; nagy ívben elkerülte a kaméleonokat, de szívből örült az igaz ba-
rátoknak. Naponta bejárt hol a Korunk, hol az Utunk szerkesztőségébe feltöl-
tekezni aznapra vagy legalább néhány órára. Kedves hangja, szelíd mosolya
felejthetetlen. Sugárzott róla az őszinteség és a jóság. Az önfeláldozásig ön-
zetlen volt.
Amíg elkészült egy-egy képpel, „műítész" barátait többször is meghívta
„műterem-látogatásra". Tudni akarta mások véleményét, érezni a hatást, amit
a (készülő) művel való ismételt találkozás kivált a nézőből. Rendszerint több
munkát tett ki egyszerre szemlére. A legújabb mellé néhány régebbit is - ez
volt az ő ismételt önmegméretése. Volt benne valami, ami legtöbbünkből hi-
ányzik: a gyermek romlatlansága, makulátlan tisztasága. Nagy kár, hogy idő
előtt elment. De életműve így sem maradt torzó.
Festményei egy poéta lélek művészi lenyomatai: a rideg jelen emberi(bb) al-
ternatíváinak képi ábrázolásai.
Jellemnagyságra vall, hogy műterem-lakását és otthon őrzött műveit az újra-
alakult Erdélyi Közművelődési Egyesület (EMKE) révén az erdélyi magyar-
ságra, arra a közösségre hagyta örökül, amelyből maga is vétetett.
A tíz év előtti távozása alkalmából rendezett kolozsvári kiállításon a művész
munkásságát méltató Kántor Lajos irodalomtörténész találóan jegyezte meg,
hogy Györkös Mányi Albert utóéletében sok minden megvalósult abból, amit
életében elképzelt, remélt. Híveinek tábora nőttön-nő, munkái közkinccsé
váltak, egykori műterem-lakása emlékház lett, a baráti együttlétek és közös
emlékezések színhelyévé rangosodott.
Györkös Mányi Albertet immár a jelentős erdélyi magyar festők között tartja
számon a szakma, a közönség és a művészettörténet.
 Pedig nem volt könnyű élete. Kenyerének felét már megette, amikor felesé-
gének, néhai Jakab Ilona festőművésznek az ösztönzésére ecsethez nyúlt, és
egy ültében megfestette élete első képét, egy azóta elkallódott virág-
csendéletet. Csoda történt! Attól kezdve megszállottan festett mindaddig,
amíg a Kérlelhetetlen ki nem ütötte kezéből az ecsetet.
Eredendően zenész volt. Úgy tért át a festészetre, hogy nem fordított hátat a
zenének. Nem azért váltott pályát, mert muzsikusként nem voltak sikerélmé-
nyei, hanem mert a festészet volt személyiségének legmegfelelőbb, igazi ki-
fejezési közege (László Ferenc). Egyébként a művészetek valahogy mind ösz-
szefüggnek, hisz a műalkotás nem más, mint a művész világhoz való viszo-
nyának saját formanyelvén történő megvallása. Sőt, nemcsak összefüggnek,
kölcsönösen hatnak is egymásra. Néhai Miklóssy Gábor, a kiváló kolozsvári
festőművész mesélte volt, hogy mestere, Rudnay Gyula, aki szintén hegedült,
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mély meggyőződéssel állította, a zenében való benne élés komoly minőségi
előnyt nyújt a festőnek. Vele (Miklóssy Gyula) történt meg, hogy valamelyik
párizsi világkiállításon, miután végignézte az ezerszámra felhalmozott kép-
zőművészeti anyagot, behívták egy kisebb terembe, ahol csak öt festő munkái
voltak láthatók, mely munkákat mint legjobbakat választottak ki. Kiderült,
hogy mind az öt alkotó a festés mellett muzsikált is. A zene áldásos hatása
Berci (így becéztük, így nevezték barátai) képein is érezhető.
Györkös Mányi Albert önerőből emelkedett irigylésre méltó magasságokba a
választott pályán. A megszállottságig menő  elhívatottságot érzett a festészet
szentsége iránt. Egy mániákus szenvedélyével festette Tordaszentlászlót és
környékét, gyermekkorának színhelyeit. A Kalotaszeg-környékiek lassan az
idők ködébe vesző életvitelének jellegzetes mozzanatait örökítette meg he-
lyenként a szürreális világára emlékeztető különös atmoszférájú képein.
Györkös Mányi Albert a gyermekkori emlékek naiv ábrázolójaként kezdte, és
helyenként Chagall-lal rokon vonásokat mutató expresszív hatású jelentős
festőként fejezte be művészi pályafutását. Tanult ember volt, kiváló értelmi-
ségi. Ezért hát  máshogyan szemlélte és másmilyennek ítélte meg a világot,
mint a klasszikus értelemben vett naiv festők. Első képein még a konkrét
egyedi dominanciája észlelhető, későbbi munkáin viszont jól látni a mindent
átértékelő belső metamorfózist: festészetének témaköre bővül, színvilága gaz-
dagodik, mondanivalója mélyül, egyetemesül.
Több mint érdekes, művészetének lényegéhez tartozik, hogy  ami bekerül a
képek mezejébe - lett légyen szó zsúpfedeles apró házakról, monumentális
vagy kisebb templomokról, portrékról vagy egész alakos figurákról -, majd
minden gótikusan megnyújtott. Még a kolozsvári Fő téri templom előtt álló
tömbszerű női kórus is alárendelődik ennek a törvénynek. Amíg a kórusok
vagy az összefogódzkodva táncoló lányok tömbszerűsége a hagyományőrző
közösségek kohéziós erejét, kikezdhetetlenségét sugallja, addig a gótikusan
megnyújtott szerkesztésmód minden bizonnyal egy tisztultabb világba való
elvágyódás vizuális érzékeltetését szolgálja, az adott és a kellő, a  valóságos
és az eszményi dinamikus-dialektikus egységére utal. Ugyanezt az ideát, mű-
vészi törekvést, ha nem éppen ars poeticát juttatják kifejezésre a tájba kompo-
nált stilizált fák. Minden létező egyazon irányba hangolt, a képmező vala-
mennyi „lakója" felfelé törekszik, minthogyha egy láthatatlan irdatlan erő
vonzaná ellenállhatatlanul őket egy emberibb, méltányosabb közösségi élet
felé. 
Györkös Mányi Albert munkáin a rajznak alárendelt szerepe van. A figurák
megrajzolásában a szerző a részletektől szándékosan eltekintett, a kontúrok
elmosódottak, mindenhol nyugalom, béke honol, egy morálisan feddhetetlen
közösségi létállapot felé terelve a befogadó fantáziáját.
 A rajznál hasonlíthatatlanul fontosabb szerepet szánt viszont a színeknek.
Majdnem azt mondtam: a színnek. Hisz csupán néhányat használ. És mind
között a fehér az uralkodó. Olyan fehéret, mint őnála, még nem lát(hat)tunk
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senkinél. Ahogy van tiziánvörös -, ugyanúgy beszélhetnénk - mutatis
mutandis - Györkös Mányi-féle fehérről. Ami, persze, sohasem tiszta fehér: a
behavazott táj inkább kékesfehéren vibrál. A fehérnek ez a hol alig kivehető,
hol jól látható keveredése a kékkel, illetve áttűnése a hideg kékbe térszerűvé
mélyíti a síkot, sajátos hangulatot kölcsönözve a képeknek. A színek mesteri
használatával a művész mintegy kiemel bennünket a fizikailag és morálisan
elidegenedett mindennapokból, és átvezet egy tisztultabb univerzumba. Ahol
közvetlenebbek és őszintébbek az emberi kapcsolatok, természetesebb az élet.
Györkös Mányi Albert kései Rousseauként  kiáltja felénk: „Emberek,
felebarátaim, vegyétek már észre, kóros önzésetekkel a vesztetekbe rohantok!
Térjetek vissza a természet(es)hez!"  
 Eleinte azt hihetnénk, puszta véletlen, hogy itt is, amott is felragyog vagy át-
ködlik a nap és a hold az ábrázolt világ dolgai fölött, között. De csakhamar
észrevesszük, hogy ez korántsem véletlen. Györkös egy belső hangnak enge-
delmeskedve ábrázolja majd mindegyik munkáján a két nagy égitestet és a
Megfeszítettet. Ezek a „kellékek", „járulékok" ugyanis tovább fokozzák a ké-
pek amúgy is hangsúlyos spiritualitását, amit a gótikus szerkesztés eleve
meghatározott. Spirituálist mondok és nem szakrálist. Mert nincs szó itt más-
ról, mint arról az alkotói hitről, hogy az egyensúlyából kibillentett világ épp
az általa ajánlott módon, vagyis az emberiest is magában foglaló termé-
szet(es)hez való visszatérés révén találhat vissza elvesztett valamikori önma-
gához. Extra naturam non est vita!
 Szervesen illeszkedik ebbe a világszemléletbe Györkös nagyszerű Kalevala-
sorozata. No és persze a csodálatos virág-csendéletek. Amelyek művészisé-
gükkel, bájukkal valósággal lenyűgözik a nézőt. Ha semmi mást nem festett
volna, mint virágcsendélet-remekeit, Györkös Mányi Albert nevét már ezért is
megőrizte volna a hálás utókor.

Csíkszereda, Katolikus templom (cikk a  83. oldalon)
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Tornai József

Lakodalmas hullákkal megtetézett ország

Lakodalmas hullákkal megtetézett ország.
   Legmohóbbja a templomba gyűl.
   A koronás dupla-dög
                             lerondítja az oltárt.
Bűzölgő horda ujjong,
                                       ránk röhög.
Megölik magukat az élethozó fák,
      hold-sakál üvölt
                                  véres hegy mögül.

2006. szeptember 18.

Csillaganyánk-apánk marad

Most már tudjuk,
                              nem a mienk a nyár, a nap,
   nem énekelt soha
                                   velünk az ősz.
Üres kézzel állunk a perc elé,
   de talán csillaganyánk-apánk marad
                                                          a tél.

Melleden a két smaragd gyík

Megrándult az arcod,
                                   mintha fájna a fény,
   ahogy beljebb világítottam
                                                a hüvelyedben.
De mosolygott melleden a két smaragd gyík
   és nevetett körben a szoba, én
                                                is nevettem.
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Érvényes

Érvényes az erdő és a folyó,
   a bölény-felhő, a villám meg a vad
rikácsoló csörgőszarka
és a menedékül mindig lebukó
   sapkájú, arany-melltűjű Nap.
   Érvényes minden,
                                 ami nem embernek való
és megszázszorozza –
                                     tudod, mit? –
   a tébolyomat!

A történelem bűzösborzaitól

Huszadik századi Mohácsunk
   Nagy Temetője
                             tudod, mi?
Hiába harangoztunk, zsolozsmáztunk,
    a történelem bűzösborzaitól
          nem tudtunk megszabadulni.

Mint ama jó Gazda…

A köves járda közepén
                                          nagy csigát találtam.
Jaj, egy talp és Ádám roppan már ronccsá váltan…
Lehajoltam s házánál fogva
                                              visszatettem a Kertbe, mintha
             ama jó Gazda
volnék, ki ott volt a Bibliában.

Addig írok a futóhomokra

Meg akarom ölni magamban a
                                                   költőt.
      Mi e gyilkosság módja?
      Addig írok a
                              futóhomokra,
míg bele nem száradok a tollba.
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Antal Anikó Zsuzsanna

 Hiányversek

Szabó Bogár Imre: Örökös hiány. Bíbor Kiadó, Miskolc 2006. 108.l.

„Soha nincsen nyugalom abban, aki alkot.”

      A kötet borítóján Szabó Bogár Imre tekintete a távoli végtelenbe réved, mintha
továbbra is keresne valamit vagy valakit ebben a „Minden Egész eltörött.” világban.
Szeméből nem a világ szétesettségébe való beletörődés, hanem valamilyen nyugtalan
akarat árad, mely folytonos teremtésre készteti az alkotó embert egy zilált, már-már
szilánkokra repedt tükörvilágban. Ebben a szétesettségben, a kozmosz zűrzavarában
mégis akad egy pont, ahol, ha csak pillanatokra is, de helyre áll a rend, mégis szüle-
tik a teremtő költő keze nyomán egy mikrokozmosz, mely a teljességet kívánja fel-
mutatni (hiány)versek által. Ebből a tekintetből kérdés és kutatás árad. Valóban, a
költő örökké keres, kérdez, bár teljes megoldást soha nem tud adni, mégis az olvasó
gondolataiban fölsejlik a megoldás. Író és olvasó, két külön mikrokozmosz, ha csak
pillanatokra is, de egészet alkot. Szabó Bogár Imre ebben a kötetben kézen fogja az
olvasót, s bevezeti egy én-világba, melyen keresztül felcsillannak az embert körülve-
vő Élet tükörszilánkjai.
    A verseket hat ciklusba rendezte a költő. Az első, a Kettő az egybe kilenc költe-
ményt tartalmaz. A ciklust a kötet címadó verse, az Örökös hiány nyitja, mély, filo-
zofikus képet festve e költői világról, melynek kulcskérdése a hiány miértje. A kér-
désre teljes választ nem találván újra a hiány ördögi körébe botlunk, hiszen „A vég-
telenben örök a hiány./ Kérdések kínoznak:/ mi, mennyi, hány,/ hol van a kezdet, s
hol az, mi zár?”  Az önmaga útját kereső ember kérdései ezek egy kusza világban,
ahol Szepesi Erika szavaival élve „mindannyian a Nagy Egész részei vagyunk”. A
hiányt a teljességre törekvő ember bárhogy is kutatja, nem fejtheti meg addig, míg az
egyén nem találja meg helyét az Egészben, mert, ahogy Szabó Bogár írja: „Csak/
remény, hogy megfejtjük/ mind, ami talány,/ s ha kell,/ magunkkal tömjük be/ a rést,
a hiányt.”  Szintén a hiány jegyében született az első ciklus másik kulcsverse, A te-
remtés kezdetén. Ez kettős tükör is egyben, a kozmosz és mikrokozmosz elválaszt-
hatatlan egysége, ahol az alkotó Isten és költő együtt szenvedi meg a teremtést, a
matériában el nem érhető teljesség kozmikus hiányát, mert e világokban: „minden
anyagból van,/ s ebből a mindenből hiányzik valami; céltalan keringnek a/ végtelen
akolban/ a testek,/ egyik sem mondhatja: vagyok az, ami.” A mindenség megfejtése
lehetetlen feladat, ezt sugallják a Lásd be bölcsen sorai: „a teremtést/ érteni nincs
módod./ Egyébként is szemtelenség/ próbálkoznod,/ feltörni a kódot.” A magát sok-
szor istenarcúnak képzelő ember pedig tovább kutat, hogy feltörje azt a bizonyos
„kódot”. Az Eredendő bűn, mely a ciklus hetedik verse, szintén ezt mutatja Ádám és
Éva „botlásán” keresztül, de talán nem is lehet ezt botlásnak nevezni, mivel ma is
vannak modern Ádámok és Évák, és: „A tudás fája ma is szent és érintetlen./ A ren-
geteg alma ott ring a magasban./ S az/ édenkerten kívül a mindenség kietlen./ Reszket
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az ember a bűnben és hidegben.”  A következő költemény a Kettő az egybe nem a
teljesség harmóniáját tükrözi, hanem csak részeket az egészből, itt „csupán csak
hangokat hallani,/ nem kórust és nem zenekart. Összhangzat nincsen bennük.” Har-
mónia szül diszharmóniát, és itt fakad ki a teljes hiány, mert „Hiány hiányra hányva,
hiába!” A ciklus utolsó verse A mindenség vérzik, mely a hiányban született fájdal-
mas kiáltást festi le vérző, tomboló színekkel.
  A kötet második versfüzére a Globális kor, tor, mely a hiányból született általános
világundort tolmácsolja. A címadó versben kétségbeesetten keresi helyét az alkotó
művész egy materializált, műanyag világban:„Ha/ tasakos teádban macskaszart ta-
láltok,/ mernéd-e mondani,/ jól van így ez, rendben?”  A műanyag, álpompában
csillogó globális „melegségben” mégha álorcában is, de szenved a lélek. Ezt a fáj-
dalmas állapotot, a világundort tükrözi a vers: „csömörös világban/ gyakran hány az
ember”, a végén pedig vízióként tárul elénk a jövő, az egész ciklust átható „minden
Egész eltörött” fekete képével. Egy mozaikvilágból nehéz összerakni az „Egészet”,
mivel éppen a lényeg, a rész, az ember tévelyeg. Mindezt A hatalom ellen című vers
foglalja össze: „Ami itt zajlik, az/ nem/ szenvedés-történet,/ hol az ember az egészből/
csupán csak tört rész lesz.” A mozaikvilágban, ahol a részek elvesznek, csupán csak
egy biztos, ami már elmúlt. Az ember az anyagi világban biztosnak csak a múlt ese-
ményeit vélheti, hiszen tele van az élete „késekkel”, „kínzó dátumokkal”. „(Ha el-
megyek innen, nem viszek/ magammal semmit odaátra,/ csak egy-két kést (egy-két
dátumot).” Ezek a „pengék” kísérik végig az életet, s az utolsó ilyen „vágás” lesz
maga a halál. A ciklus utolsó verse (Hit a szóban?) hiánnyal harcoló „mégisvers”,
mely megkérdőjelezi a küzdelem értelmét, azt, hogy miben is hihet az ember e kongó
ürességben. Ekkor jönnek segítségül a szavak: „Hát hogyne hinnék/ éppen most a
szóban,/ az igében,/ mert miben is hihetnék/ manapság egyébben?”
 A Globális kor, tor ciklust az Ez csak egy folt versfüzér követi, melyben hangot kap
a vidéki élet és a népi hagyományok felidézése (Böjti szelek, És hó volt még), meg-
jelenik az egyszerű, meghitt, melegséggel teli gyermekkor, a család összetartó ereje,
az ősök bölcsessége (Hegyekről álmodtam, Anyám szép lassan). Ebben a versciklus-
ban is találunk „hiányverset”(Hiányzol), mely a szeretett nő távolságát a kongó hiány
fájdalmával átitatva foglalja versbe: „Most már hiányzik a/ terített asztal,/ szavaid
pompás úrvacsorája./ Most már hiányzol. Most már nem csak nekem,/ magadnak is,/
kettőnknek hiányzol.” A hiány egészet teremt, mint ahogy olvashattuk ezt a kötet első
ciklusának címadó versében, Kettő az egyben. A ciklus utolsó versei jelzik, hogy az
alkotó életében mérföldkő érkezett el a hatvanadik születésnappal, sugallva azt, hogy
ezzel lezárult egy korszak a költő életében (Születésnapi csönd, A hatvanadikra,
Névnapom, a 60.)
 Az Ez csak egy folt versei mind a múltba révednek, emlékeznek, s mindezt a követ-
kező ciklus, az Énjeim is őrzi. A nyitó vers az Időtlen ősök háza táján a múlt emlé-
keit idézi fel. Szabó Bogár Imre lírájában a mocsárszagú múlt a jelenben átváltozik,
jelezvén, hogy e múltból erőt is meríthetünk akár: „Hát most, utólag másként fest
ez:/ parfümmé párolt gyógynövény/ a múlt (illő a málló testhez)/ emlék-üvegcse hűs
ölén.” A ciklus negyedik verse, az Énjeim, újból visszatér a rész-egész dialektikájá-
hoz, eljátszva azzal a gondolattal, hogy egy énen belül száz álarc lapul, száz szerep,
melyekből egyet-egyet mindig színpadra kell vinni a freudi ego hatalma alatt. Az idő
múlásával az apró, hétköznapi dolgok elvesztése is nehéz hiánnyá terebélyesedik Az
Otthonom című verset e sűrű, kongó üresség járja át, csak magányos lélek, csendes
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szoba maradt egy asszony után. A kötetben e művet borongós hangulatával, de mégis
akarással egy, az újra teremtés jegyében fogant költemény követ (És átok ült szép há-
zamon), mely egy babonás víziót fest le, ahogy az átok, vörös teliholdnál, fekete ma-
dár képében, pillanatnyi idő szárnyán beköltözött egy elvesztett otthonba. E ház lakói
azóta cserélődtek, új szereplők érkeztek, a régi pedig távozott A hegy felé. E versek
egymást követve szinte eggyé olvadnak. A hegy felé folytatja a rész-egész játékát, az
Énjeim visszhangját énekli újra: „Legalább ketten voltunk az énben,/ néha többen is:/
hárman meg négyen,/ lehet, hogy öten, hatan, heten,/ aki reggel indult,/ este nem az
tért meg.” A következő vers ugyanezt a címet (A hegy felé) viseli. Szabó Bogár Imre
költészetében a hegy szimbólumként van jelen, mely akár a végső állomást, a halált
is képviselheti. A hegy felé (7.) című versben az élet útjának felén járó ember más-
ként tekint vissza a maga mögött hagyott időre. Itt már az egyén magányával találko-
zunk. A végső csúcshoz érve minden törpül, „zsugorodik idő s a tér”. A ciklus vég-
pontja –de nem záró verse- a Tetszhalál, mely a „hegy” csúcsáról tekint vissza a
múltba: „Felettem/lengtem teljes ön-/feledten. Alattam/feküdtem dermedt/ alakban.”
Az egyén a „hegy csúcsára” érve már teljessé válik az Egésszel: „Határtalan lét./
Mindenség.” A vándor visszatekintve a megtett útra a ciklus utolsó versében foglalja
össze az élet keserűen szép lényegét (Ha már nézed): „Ha már nézed, ami csúnya,/
lásd meg benne, ami szép./ Az elmúlások lassú útja/ is/ tündéri/ némiképp.”
  A „vándor” –nevezhetnénk így is az alkotót- a kötet utolsó ciklusában (Az út vége)
jelzi, hogy révbe ért. A versfüzér a régi jóbaráthoz, Bitskey István professzor úrhoz
írt episztolával kezdődik, melyben a közösen átélt élmények elevenednek meg az
emlékezés fátylán keresztül. A vers végén fájdalmasan csendül fel újra a hiány, a hi-
ányok hiánya, a szeretett nő után maradt űr fájdalma, a semmi üresség. („Ha eljönne
még egyszer/ a kezdetek kezdete,/ bizony csöndben lennék/ -fázós, csöndes vendég!-/
simogatná arcom Mildi/ nagy szeme,/ s hajamba matatna hajnalok hajnalán/ asszo-
nyos, puha és/ nyugtató, hó-keze.”) A ketten alkotott egész széttört, a hiány tovább
kísért (Kettétört egész). Az út vége a költő szavakkal való küzdelmének végét is je-
lenti. A ciklusban e verssel lezárult valami: „Innen már nincs tovább./ Vége ennek az
útnak./ Tovább csak bozótos szöveg van. Szófosás.” A költő papírra vetette belső vi-
lágának egy részét, lezárult egy szövegvilág, de nem az Egész! „Menj a házadba
aztán,/ s feküdj hanyatt az ágyon,/ meglátod,/ nagy kerek csend/ vesz körül,/ s nem
jön szemedre álom.” (Ha véget ért a küldetés)
   Hiányversek. Tévednénk, ha azt mondanánk, hogy ezzel vége. A hiányversek új
szövegeket szülnek, éppen ezért részei az Egésznek. E recenziót írva végig a hiány
kísért, a kötetbe zárt, el nem mondható mindenség hiánya. Ezt a hiányt csak az olva-
só tudja betölteni. A hiány mellett e kötet -Tellinger István grafikáival- a művészetek
egészét is hirdeti, az irodalom és képzőművészet kettős egységét.
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Osskó Judit
Hölgyeim és Uraim!

Pár éve nagyalakú, vastag boríték érkezett a nevemre a televízióba. Kézzel
írott, megható, hosszú levél volt, benne vagy tucatnyi fénykép egy családi
házról, olyan jellegzetesen Makovecz stílusúról. A levelet egy háromgyer-
mekes mátészalkai tanárember írta az életükről, s főleg a házuk történetéről.
Ő ugyanis a fejébe vette, hogy Makovecz Imrével tervezteti meg, akit isme-
retlenül fel is keresett Budapesten. Az építész próbálta lebeszélni e roppant
vállalkozásról, de mindhiába. A terv megszületett, barátságból, az építkezés-
be a családfő majdnem beleroppant, de végül, mint egy igazi népmesében,
minden jóra fordult.
Mert aki Makovecz Imre szövetségeséül szegődik, maga is nagy dolgokra
képes, hiszen házai felépítéséhez eltökélt hit, bizalom és sok-sok szeretet
szükségeltetik. Évtizedek óta tudják ezt tanítványai, munkatársai, azok az
építőközösségek, amelyek egy-egy Makovecz ház felépítésére szövetkeznek.
Immár három évtizede ismerem, nagyra becsülöm és tisztelem Makovecz Im-
rét és életem kivételes szerencséjének tartom, hogy néhány tucat általam ké-
szített műsorban megszólalt és kifejtette bölcs és igaz gondolatait: erőt és
reményt ébresztve sokakban, akik hallgatván őt, látván különös épületeit úgy
érezhették és érezhetik ma is, hogy lesz egyszer feltámadás.
Az én első és megrendítő találkozásom az építészetével Sárospatakon esett
meg. A forgatás előtt egyedül, vonattal mentem terepszemlézni Patakra, sen-
kinek nem szóltam, nem várt senki. Már a művelődési ház előtti tér, az U
alakú beépítés, az emberi lépték, a lágy vonalak hívogattak befelé. Egy lélek
sem volt sehol. Félve nyitottam a bejárati kaput és nyitva volt! Felmentem az
emeletre, és földbe gyökerezett a lábam: mintha egy különös gótikus fa-
mennyezetű katedrálisba léptem volna. Egyedül álltam a lélegzetelállító tér-
ben és könnybe lábadt a szemem. Ilyen megrendülést kortárs építészeti alko-
tás láttán korábban soha nem éreztem. Aztán benyitottam a színházterembe: a
ragasztott fatartókból álló gyönyörű mennyezet, a sejtelmesen megvilágított
hófehér oszlopfők félelmes de mégis óvó regimentje… Akkor és ott lettem
Makovecz Imre feltétlen híve.

Gyulavár, étterem
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Balatonszepezd, Üdülőépületek

Sok évvel később, l992-ben a sevillai világkiállítás magyar pavilonjáról - az
alapkőletételtől a diadalmas átadásig – több alkalommal is forgathattunk fil-
met. Izgalmas volt látni, ahogy hónapról –hónapra mind nagyobb volt a kí-
váncsiság, a megkülönböztetett érdeklődés: milyen csudálatos dolgot építe-
nek a magyarok!  Milyen fantasztikus kézműves tudással dolgoznak az
ácsok, a tetőfedők, mi lesz a sorsa az óriási legallyazott fának, amelyik vé-
gigutazta Európát? És a megnyitó után a héttornyú pavilon előtt a végelátha-
tatlanul kígyózó sor és az elragadtatott dicséretek nemzetközi kórusa. Jó volt,
kivételesen jó volt magyarnak lenni Sevilla-ban, büszke magyarnak - hála az
alkotónak!
Mert Makovecz Imre kétségkívül a világ ma élő legismertebb magyar építé-
sze, aki a magyar kultúra legnagyobb formátumú alakjai közé tartozik.
Nagyhatású iskolateremtő mester, szakmájának örökké protestáló harcos pré-
dikátora, aki a külföld számára egy kivételes tehetségű, öntörvényű és követ-
kezetes alkotót testesít meg, aki az organikus építészet egészen sajátos útját
járja.
Számos nemzetközi hírű építész lett Makovecz hívő, többek között a nagy-
műveltségű olasz Paolo Portoghesi, aki így vélekedik Makovecz Imréről: „Én
őt talán korunk legnagyobb építészének tartom. Makovecz hazájában egy
mélységesen eredeti építészetet hozott létre, amely az organikus építészetet
egy teljesen megújult formában vezeti el az új évezred küszöbére. Elképzel-
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hető tehát, hogy az elkövetkező 10 évben a mély tartalmak felidézésén ala-
puló Makovecz féle építészet kerekedik felül. Ő az, aki valóan képes a kultú-
ra világában egy kisebb forrdalmat kirobbantani a helyes irány megtalálásá-
ra.”
Makovecz egy saját filozófiához teremtett építészeti formavilágot. Nem in-
nen-onnan összeszedett formákból áll ez az építészeti világ, hanem szuverén
gondolkodás eredményeként született. A sikere a nagyvilágban és elementá-
ris hatása is ebből adódik. Tavalyelőtt, 70. születésnapja alkalmából készí-
tettünk róla egy portréfilmet, immár a másodikat, de közben eltelt húsz év. És
most, hogy végigjártuk a házait és láttuk az egri uszodát, és Makón voltunk
és Sepsiszentgyörgyön és Vargyason és Csíkszeredán – egyszerűen lenyűgö-
ző volt. A teremtő fantáziának egészen kivételes megnyilvánulásai ezek.

Eger, Sportuszoda

Makó, Hagymaház
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Siófok, evangélikus templom

s akkor Makovecz Imrének nincs Pesten egy épülete sem?
Dávid Katalin művészettörténész írta a Magyar Nemzet 1999. október 31-ei
számában ”A jövő a legenyhébb kifejezéssel szólva is furcsának fogja találni,
hogy nem adtunk magunknak elég lehetőséget megszerezni a tőle kapható
kincseket. Külföldön igen, ott értik, várják, kívánják tőle a munkáit. De itt-
hon? Eltelik az évszázad, és egy eldugott épületen kívül Makovecz Imrének
nincs egyetlen reprezentatív munkája sem Budapesten! A hasonlat nem túlzó,
olyan ez, mintha hiába keresnénk Rómában Michelangelo emlékét.”
Végezetül magát Makovecz Imrét idézem. Vaskos életműkötete előszavában
írta a következő sorokat.” Az eleven ház megfogalmazásáért volt minden. A
mozgásformák figyelése, a minimális környezet keresése, a népművészeti
minták szerkezetelemzése, minden, amivel fogalakoztam. Az építés ősi sza-
vai, a tér, - idő folyamatosság, a dráma az építésben és az asszonyok faggatá-
sa az életről Szeretném hinni, hogy az Úrnak van humora, megbocsátása eh-
hez az élethez, melyet én éltem. Erőt adott hozzá.”
Azt kívánom tiszta szívből, hogy az Úr adjon még sokáig nagyon sok erőt
Makovecz Imrének.

                                                        Osskó Judit

(Elhangzott Mátészalkán, a Szatmár Múzeumban 2007. március 23-án, a
Makovecz Imre kiállítás megnyitóján.)
Képanyag: www.makovecz.hu

http://www.partium.atw.hu/


Partium 99

Felhős Szabolcs

„Hasztalan dolog az élet,
ha azt magunk
hasznossá tenni nem iparkodunk”

Eötvös József

Az Eötvös család Vásárosnaményban II.

Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc két kiemelkedő egyénisége Eöt-
vös Mihály, és öccse, Tamás, aki 1800 május 26-án született a
vásárosnaményi Eőtvös-kúriában. Mindketten reformpártiak, Kölcsey hívei,
az 1832-36-os országgyűlésen követek. Mihály Szatmár megye alispánja és
kormánybiztosa. 1834-ben, amikor a megyéjében a reakciósok jutottak hata-
lomra, Kölcseyvel együtt lemondott követi megbízásáról. Eötvös Tamás pedig
Bereg megye főszolgabírója, majd alispánja.
A forradalom napjaiban, március 17-én már ott találjuk a beregi nemzetőrség
szervezésénél. 1848 március 26-án őt választották Munkácson a nemzetőrség
őrnagyává, majd április 4-én a Beregszászi Városi Tanács a Beregi Nemzetőr-
ség parancsnokává nevezte ki. 1800 fős csapatával gondoskodott a galíciai
határvédelemről.
1849 februárjától a munkácsi vár parancsnoka.1849. február 18-án már Ung
megye kormánybiztosa.
A nemzetőrség szervezetnek teljes kialakulása után 18 ezerre becsülhetjük a
tájegység nemzetőreinek a számát. Belőlük szerveződtek később a mozgó
nemzetőri csapatok, és közülük álltak be a legtöbben honvédnek. Az igazi
történelmi pillanat számukra 1849. április 22-én érkezett el.
Eötvös Tamás az 1848-49-es helyi események kulcsfigurája, ekkoriban már
három vármegye kormánybiztosa, aki kezdettől fogva készült a császári had-
erő betörésének megakadályozására; a kulcsfontosságú vereckei útvonal, és
Munkács védelmére. Már hónapokkal előtte ostromolta figyelmeztető levelei-
vel a Máramarosban, Szabolcsban és Zemplénben állomásozó honvédség pa-
rancsnokait. Megszervezte a fegyvergyártást, (a Munkács melletti túrjaremetei
vasöntődében) a hírközlést, a nemzetőrök kiképzését, s mivel távol estek a
központtól, szükségpénzt is nyomtatott. Hazafiként tette a dolgát, legjobb tu-
dása szerint. Végül mégis egyedül maradt, Barko tábornok Galíciából érkező
hadtestével szemben. A beregi részen tartózkodó néhány reguláris csapategy-
ség közül Bangya József honvédőrnagy, Ámán Ferenc őrnagy, és Petrovics
András főhadnagy kivonta csapatait a harcból.
(Ma már tudjuk; Bangya ekkor már évek óta bécsi ügynök volt, a másik két
tiszt pedig a szabadságharc leverése után a munkácsi városi vezetőség által
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kiállított, a csatából való távolmaradását igazoló papírral mentette magát a
gyóztesek előtt!)*
Egy Beregszász felé menekülő főhadnagy, Koch Mihály egyenesen azzal
„bíztatta” az ütközet hírére vadász zázlóaljának 64 emberével Munkácsra tartó
Mandics Pál századost, hogy „kár a legénységet a mészárszékre vinni”.
Mandics azonban csatlakozott a védelmi vonalat Munkács-Podheringnél a
Latorca-hídnál felállító Martini Frigyes őrnagy zászlóaljparancsnokhoz, s a
munkácsi nemzetőrökhöz.. S itt volt néhány emberével Andrejkovics Endre,
akit ma csak a potheringi csata hőseként emlegetünk. Andrejkovics Endre a
szabadségharc kitörésekor ungvári görög katolikus kispap volt. A szeminári-
um diákjainak hangulatára jellemző, hogy ők is, akár a pesti jurátusok, a for-
radalom várakozásának lázában éltek.
1849 áprilisában Eötvös Tamás Ung és Bereg megye főispánja és kormány-
biztosa. A világosi fegyverletételt nem is vették tudomásul a beregiek. Bereg
és Ung megye még augusztus elsején is adott ki váltópénzt, Eötvös Tamás
aláírásával. Eötvös Tamás a végsőkig kiállt a szabadségharc mellett, mindent
elkövetett a rend fenntartása érdekében. Mikor világossá vált a szabadságharc
elbukása, marhakereskedőnek öltözve menekült erdélyi rokonaihoz. 1850-ig
tartott a bújdosás, majd önként jelentkezett Haynaunál. 1851-ben vagyonel-
kobzásra, és kötél általi halálra ítélték. Ezt azonban felesége, Balyi Terézia
közbenjárására hat és fél évi kufsteini sáncfogságra változtatták. Ez alatt a
vásárosnaményi Eötvös kúriát elkobozták, és német csendőrlaktanyává alakí-
tották. A közkegyelm híre már felesége beregsurányi otthonában érte. Ezután
ismét visszatért a közéletbe. Megválasztották a munkácsi járás képviselőjé-
nek. Beregsurányban hunyt el 1867 szeptember 16-án. Hamvai a beregsurányi
református templom kriptájában, felesége hamvai mellett nyugszanak. Kos-
suth Lajos feltétlen híve volt. Beregszászból, mint Bereg megye főispánja írt a
kormányzónak 1848 szeptember 27-én:

„Mélyen tisztelt Kedves Barátom!
Levelem ne vedd nevetségesnek, hanem erántadi pictásnak, életemben először
vagyok babonás, és kit az ember vég nélkül tisztel és szeret, vég nélkül félti is
annyira, hogy a babonához is közelít. 24-én éjszaka azt álmodtam, hogy te egy
téli öltönyt csináltatván azt vatta helyett lőgyapottal bélelék, hogy levegőbe
vessenek, ne nevess, újra kérlek, de nem volt nyugtom, még e levelet postára
nem teszem, ne megengedj azért, ha levelem drága perceidből elragad, de
kérlek az Istenre, s korunk szerelmére, vigyázz mindenben személyedre, újra is
engedj, hogy íly bizalmasan merek írni.

Alázatos tisztelő szolgád:
Eötvös Tamás”

* S. Benedek András: Kossuth hű népe:Ruszinok
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Eötvös Mihály is nagyszerű hazafi volt, és elkötelezett híve a szabadságharc-
nak. Petőfi Sándor 1848 szeptember 30-án Szín faluból írt levelében az Erdély
felől közelgő veszélyre hívja fel a szatmári kormánybiztos figyelmét:

„Tisztelt Alispán Úr!

A veszély nagy, néhány nap alatt roppant lehet: nem én kérem önt, hanem a
haza követeli, hogy minden kitelhető lépést megtegyen ön, mi a veszély meg-
szüntetésére szolgál. Véleményem szerint nem lesz elegendő az a néhányszáz
nemzetőr, kik már útban vannak; hirdessen ön általános népfelkelést e me-
gyében, s különösen rendeljen minden meglévő ágyút a hely színére. Ismerve
önnek erős jellemét, nem kételkedem, hogy mind ez a legrövidebb idő alatt
meg fog történni, s önt a haza köszönte, s a fenyegetett vidékek hálája
követendi. – Én legszentebb hazafiúi kötelességemnek tartom ittmaradni, s az
önök zászlaja alatt harcolni. A sereggel együtt NBányán termek. – Addig is
Isten önnel!

Tisztelő polgártársa
Perőfi Sándor”

A szabadságharc bukása után elkobozták birtokait, amit csak a kiegyezés után
kapott vissza. Ő már nem tét vissza a közéletbe, mivel a „tizenegy évi sava-
nyúság és vagyonelkobzás annyira megviselte, hogy képtelen a hivatal betöl-
tésére”. Eötvös Mihály 1874-ben hunyt el. A Beregi Múzeum gyűjteményé-
ben megtekinthető Eötvös Tamás ’48-as kardja, egy róla készült archív fotó,
egy jegyzőkönyv Eötvös Ignác peréről, és számos dokumentummásolat a
vásárosnaményi Eötvösökről.

A hálás utókor egyik példája, hogy tovább él a beregi hazafiak tisztelete és
példája. S Benedek András, munkácsi patrióta és író verset írt Eötvös Tamás-
ról:

Munkács Hercege
Eötvös Tamés emlékének

Szülőhazámban idegen hadak.
Negyvenkilenctől. S már háromszáz éve.
Munkács az enyém. A várat
Rám hagyták. Zrínyi vitézre.
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Ezért bocsájtott el a Dnyeper,
Küldött haza a távoli Dancka.
Nem félek komtúrtól, kántól.
Beledermedtem a dacba.

Kősátrakban az ostromsereg.
Elűzhetsz újra. Kitagadhatsz.
Maradok, bár fennen élteti
Jó Urunk Munkácson, a labanc.

Munkács önmagát tartja fogva.
S bár zászlót váltott a piactér,
A kapu nyitva, míg a Gazda
Kufsteinből végleg hazatér.

A vásárosnaményi március 15-i ünnepségen felmerült annak szükségessége,
hogy méltó emléket kell állítani a beregi ’48-as szabadágharcosoknak, és ve-
zéreknek.
Egyrészt helyre kell állítan a még meglévő honvédsírokat, másrészt az Eötvös
kúria falán emléktáblát illene elhelyezni, és emlékoszlopot állítani Eötvös
Mihálynak és Tamásnak.

IRODALOMJEGYZÉK

• Mező András: Találkozás Bereggel  Vásárosnamény, 1978 (Molnár
József: A vásárosnaményi Eötvös család és kapcsolatai)

• Kopka János: Keleti Panteon, (Kelet Press Kiadó, Nyíregyháza, 2006)
• Lehoczky Tivadar: Bereg Vármegye monográfiája
• Hegedűs István: Vitka történetének hét évszázada (Vásárosnamény,

2000)
• Felhősné Csiszár Sarolta: 1848-as emlékek Beregben (Beregi

Műzeum, Kézirattár)
• S. Benedek András: Kossuth hű népe: A ruszinok.
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Bakos Kiss Károly

Itthontalanul?

A Kárpátalján művelt magyar írás, irodalomtörténet emblematikus alakjának,  S.
Benedek Andrásnak a közelmúltban látott napvilágot legújabb verseskötete
Itthontalanul címmel. A „hetedíziglen prédikátorok fia”, Kovács Vilmos méltó szel-
lemi társaként egyik motorja volt az anno köréjük szerveződött Forrás Stúdiónak.
Annak a szellemi közösségnek, amely a hatvanas évek közepén-végén az Ungvári
Állami Egyetem magyar tanszékén szerveződött, céljának tekintve ezen elszakított
nemzettest, a kárpátaljai magyarság problémáinak hitelesebb irodalmi-társadalmi
megjelenítését olyan ideológiai erőtérben, mely enyhén szólva sem volt ez irányban
toleránsnak mondható. A korabeli szovjet kultúrpolitika megalakulásától fogva gya-
nakvóan figyelte a jobbára fiatalokból álló csoportosulás tevékenységét, gyorsan rá-
sütve a „burzsoá nacionalizmus” szégyenbélyegét. Különösen a szegedi Tiszatájban
megjelent, Kovács Vilmos és a szerzőnk által jegyzett, a Magyar irodalom Kárpát-
Ukrajnában című írás vívta ki a kultúrhatóság heves rosszallását, mivel annak szel-
lemisége gyökeresen eltért az általuk hirdetett doktrína elvárásaitól. Mi sem beszéde-
sebb a helyi sajtóban indított támadó cikkek címeinél: Elidegenedés?; Mérges füvek,
(Jegyzetek a magyar burzsoá nacionalizmusról); a Szaktudomány állást foglal: avagy
„Kit is szolgálnak a magyar burzsoá nacionalisták?” Kezdetét vette a Forrás szisz-
tematikus megsemmisítése, tagjainak szakmai ellehetetlenítése, többüket, így és S.
Benedek Andrást is a szűkebb haza elhagyására bírva. A szellem belső szabadsága
azonban elfojthatatlan, az elkötelezettség kontinuitása kiállta az idő próbáját.

Az ez évben születésének kerek évfordulóját ünneplő költő, művelődéstörténész
legutóbbi versválogatása talán a fenti tényeknek betudhatóan is összegzésjellegű. Lí-
rába foglalt időrendi hosszmetszete az eddig megtett életpályának, voltaképpen egy-
fajta önreflexió. S a művek egy dicstelen századfél lenyomatai. Dicstelen, mert aki
át- és megélte, az ezt megelőző borzalmak emlékeivel és következményeivel volt
kénytelen szembesülni. S mégis, a monolit birodalom fojtogató nyomása alatt is élni
akart az elszakított nemzettest, kutatni akart a tudós, és verset írni a költő. S minderre
S. Benedek András eddigi életműve a kiváló bizonyíték.

Bár a szerzőt elsősorban nem a költészete tette ilyen fajsúlyossá a kárpátaljai
magyarság kultúrtörténetében. A „szülőföld-tudomány polihisztoraként”, polgárjogi
harcosként lett igazán jelentőssé, és e két cím viselője maradt azt követően is, miután
a szűkebb pátria elhagyására kényszeríttetett. A költői megnyilatkozás jogáról és
kötelességéről azonban a tudományos tevékenység mellett sem volt képes lemondani.
A műnem sajátosságai folytán így saját alanyiságába is enged némi bepillantást
nyerni az érdeklődő olvasónak.

A költő S. Benedek András „forrásos” nemzedéktársaihoz hasonlóan a közössé-
giség költője. S miként az Itthontalanul című gyűjteménye mutatja, lírájának még in-
kább tengelyét képezi a történelem. Históriás poéta, hűen Munkács szelleméhez.
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Nála a társakra oly jellemző népköltészeti motívumok is háttérbe szorulnak, aláren-
delődnek a történetiségnek, ami már-már az egyszólamúságig uralkodó jelleg. A kö-
tetben sem a könnyedség, sem az individualitás nem kap kiemeltebb szerepet.

Szerzőnk kifejezésmódja alig változott az eltelt évtizedek során. Bár e gyűjte-
mény egyes darabjai különböző időpontokban íródtak, ez mégsem érezteti hatását
számottevően, az egymástól temporálisan távol eső művek közötti eltérés kicsi, tar-
talmi síkon szinte ki sem mutatható. A kötet egységes képet mutat. Még a ciklusokat
elválasztó határvonalak is elmosódóak, első olvasatra mintha egyetlen nagy ciklus
lenne. Bárhol üssük is fel a könyvet, azonnal érzékelhető a költő által megszenvedett
történelem ólomsúlya. Mintha minden egyes szerzemény egy-egy hatalmas kőtömb
volna a nemzet piramisából, amit kínnal emelnek az időtlenség csúcsai felé. Sűrű,
fájdalmas tömeggel bíró lélekdokumentumok, melyekben a szerző a közösségével
azonosul s oly mértékben, hogy már alig kivehetőek személyiségének határvonalai.
Ilyen fokú integráció mellett természetesen érthető a történetiség markáns dominan-
ciája.

 Szerkezeti felépítésében a kötetet a ciklushatárok öt részre tagolják. Az első,
Nem címmel ellátott egység ad helyet a könyv címadó versének is, ennek folytán je-
lentősége kiemelt. Mennyire jellemző költői attitűd nem csak S. Benedek Andrásra,
de az egész Forrás-nemzedékre az „itthontalanságban” is a Nem dacos kitartása, ha
kell, az abszurditásig: E fölszabdalt földet el nem űzheted,/ Nem a belé bicsaklott
életet.// Ezért hát lőhetnek hátba, halántékon,/ nem ők hozzák el jövendő halálom.
Miként a ciklus verseit tartalmi szempontból szorosan összetartja a sorsvállalás esz-
meisége, ugyanígy formailag is jellemzően uralkodó marad a hagyományos versépít-
kezés, a jobbára négysoros strófaszerkezet, az ütemhangsúly.

 A Fegyvertelenül c. ciklus narrátora esendőbb, kiszolgáltatottabb, a hangütés
imaszerűbbé válik, megszaporodnak a vallásos, bibliai utalások. Bár a hit, a nemzet-
fenntartás akarása itt sem veszíti el szerepét, s a historikusság sem veszít pozíciójá-
ból. A Karácsony 1955 című versében a Káin-fiak allegorikusan vodkát vedelnek,
ott, ahol a betlehemeket betiltották. És épp a hit „betiltása”a kulcs, és a nonszensz,
hiszen afölött földi halandónak nincs hatalma.

Formai szempontból lényeges, hogy meg-megtörik a versszakok és a versegész
fentebb említett szimmetriája. Helyenként az íráskép a szabadvers irányába mozdul
el, de a rímelés-kényszer centripetalitása továbbra sem ereszti messzire a költőt.

A Kelet Párizsa versei inkább a jelenre reflektálnak: A vasfüggönyt centire elad-
tuk,/ Az ország kapuit kitárta. Szerkesztett felsorolása ez a jelen egyik égető társa-
dalmi, s ezzel együtt nemzeti problémájának. De lássuk, hogyan folytatódik ugyanez
a költemény: Nincs már mit adnunk adóba,/ Nem kell az üres hodály,/ Hisz így is
övék a fél Fasor,/ És övék Bartók, és övék Kodály.(Barbárok) S kik ezek az ők? Mint
Kavafisz erőtlen szenátorai által várt barbárok? Mindegy, hogy kicsodák, a nemzet
felajánlja bukását. A bomlás öngerjesztő folyamat.

 Itt kapnak helyet az alcímeikben az élő, s a már eltávozott pályatársaknak, az
Édesapjának címzett poémák, rendre szembesítve önmagát is az ember egzisztenciá-
ja, léte fölé magasodó idő hatalmával, a kiszolgáltatottsággal.  A közösségi meg-
semmisülés képei is feltünedeznek, de itt kap helyet a Munkács című vers is, mely-
nek záró sora méltán lett később antológiacímmé (Csak nézz töretlen homlokomra!)
Némi antik fényt, bukolikus nyugalmat is ígér az Őszi dal, bár a prés alatt „kivérző”



Partium 105

bogyók képzettársítással könnyen kapcsolódnak a vérző történelemhez. S a törvény-
napot ülő égi gazda borához mi magunk vagyunk a szőlőszemek.

A Lehettem volna ciklusának nyolc költeménye képezi a legalanyibb részét a
válogatásnak. Itt már megjelennek konkrét, életrajzi elemek is. És a humor, azaz iró-
nia, vagy valami még fanyarabb. A Leittuk Lenint, a harmadik Róma dekadenciáját
állítja pellengérre, miközben itt sem felejtődik ki a léleknyomorítottság drasztikus
megjelenítése: Verejtékben fekszünk az ágyon, mint/ kazal alján meggyalázott asz-
szony. Az „alzsirszke” olcsó vörösboros alvilága ez. A tehetetlenségé, ahol a Gólem
bronzkarja új holokauszt felé mutat. A történelem itt prostituálttá lesz, majd a kádári
szocializmus is mérsékelten habzó meleg sörré lényegül.

Köteles rész? Nos igen, a Köteles részben újra visszatérünk az alaphanghoz. A
Janicsárokban (1970) az oldott kéve magyar átka válik a vers által megjelenítetté, a
költőtől megszokott módnál tömörebb formában, nagyobb átütő erővel. Visszatérnek
a történelmi katasztrófáink földrajzi helyszínei, a hódító törökök, tatárok, s jellemző
tárgyi momentumok is, mint pl. a kopja. E néhány költemény jellemzője, hogy vi-
szonylag kisebb terjedelműek, koncentráltabbak. Kemények, mint a gyémánt, de
szikrázóbbak is, és a korábbi sötét tömbökkel összevetve – s ez lényeges – áttetszők.
E ciklus darabjaiban mutatható ki leginkább a modernebb verskezelés hatása S. Be-
nedek András költészetében. Talán epigrammaszerűségükkel váltják ki ezt a hatást a
befogadóban, itt többet mer rábízni a versmondatra. Ritmikailag a stúdiósok többsé-
gére jellemző módon a konvenciók keretei között marad, csak tipográfiailag tördel,
ha szükségét érzi, eltérő módon.

Érdekesség, hogy az e ciklusba sorolt hét versből négy a hetvenes években szü-
letett, s rokonítható egy-két hasonló keltezéssel ellátott más csoportba sorolt költe-
ménnyel (’76).

S Benedek András gyűjteményes kötete nem csak lírai korrajz, puszta hosszmet-
szete az eddig megtett életpályának. Az itt-ott megjelenő ritmuszavarok, a tartalmi
vetület súlyával magyarázhatóan fellépő túlzsúfoltság, nehézkesség mellett mégis
hiteles megjelenítése az annak idején a Forrás Stúdió által képviselt költészetesz-
ménynek, mely a kisebbségi lét hátrányaival szembeni küzdelemben látja minden
szellemi tevékenység, így a poézis értelmét is. Ez a költészeteszmény távol áll a l’art
pour l’art, a poesie pure elméletétől.

S. Benedek András, annak ellenére, hogy már jó ideje az anyaország fővárosában
él, ebben az értelemben még ma is kárpátaljai. Ami --- tágabb összefüggésekben ---
nem feltétlenül vétek vagy erény: jelenség.

(S. Benedek András: Itthontalanul. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2006.)
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markomann

Kárpátaljai Napok a Magyarok Házában

 A  KIKMMAK, a Kárpátaljai Szövetség és a Kárisz közös rendezésében
Március 30-31-én került sor az idei Kárpátaljai Napokra. A Magyarok Házá-
ban megtartott kétnapos rendezvény első napján a művészet vitte a prímet.
Katona Tamás, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, az est levezető moderátora,
beszéde nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően a Krónikásének Zeneiskola
növendékei zenés műst adtak elő. A kárpátaljai, felvidéki és erdélyi összeál-
lítású zenekar illő példáját mutatta a magyar összefogásnak.

A kép aláirata: Bakos Kiss Károly, mester Magdolna S. Benedek András
és Lengyel János a kárpátaljai napokon

  Füzesi Magda költőnek jutott a megtiszteltetés, hogy megnyissa Kon Zsuzsa
és Kutlán András festőművészek kiállítását. Kutlán András, a KIKMMAK
művész szekciójának elnöke a szovjet hatalom által ártatlanul elítélt édesapja
emlékének ajánlotta a rendezvényt. 
S. Benedek András: Itthontalanul című verses és Szöllősy Tibor:"Áthalatszik
a harangszó" című interjú kötetét Lator László, Kossuth-díjas költő mutatta
be. S. Benedek András tekintetében szót emelt a költő-művészettörténésznek
a kárpátaljai magyar irodalomban betöltött kiemelkedő szerepéről. Szöllősy
Tibor könyve kapcsán beszélt az áttelepülés sokszínűségéről és fájdalmairól,
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hiszen a könyv Kárpátaljáról Magyarországra áttelepült értelmiségiekkel ké-
szített interjúkat tartalmaz. Lator László ezzel személyes emlékeket is felele-
venített, hiszen egykor ő a zöld határon átszökve hagyta el Kárpátalját.
Szöllősy Tibor elmesélte, hogy a könyv elolvasása egy magyarországi hölgyet
arra indított, hogy  őt és felkeresve ilyen formában kérjen bocsánatot a kárpát-
aljai magyaroktól, amiért 2004. december 5.-én, a határon túli magyarok ket-
tős állampolgárságáról kiírt népszavazás során nemmel szavazott.

Az est további részében S. Benedek András,  a KIKMMAK irodalmi részle-
gének elnöke mutatta be az "Új vetés" című antológiát, amely fiatal kárpátal-
jai irodalmárok műveit tartalmazza. Három jelenlévő szerző: Mester Magdol-
na költő, Bakos Kiss Károly költő és Lengyel János író-újságíró rövid bemu-
tatkozás mellett felolvasta egy-egy versét.

A feszített program zárásaként Dupka György, a MÉKK elnöke, a Kárpátaljai
és az Intermix Kiadó igazgatója beszélt a kárpátaljai magyarság és a kárpát-
aljai magyar kultúra  helyzetéről. Kiemelte, hogy koránt sem olyan rossz a
helyzet, mint ahogy azt a magyarországi közvélemény hiszi. Sok területen
biztató előrelépések mutatkoznak. A két magyar érdekvédelmi szervezet is
egyre több témában működik együtt, a Megyei Tanácsban is közös frakcióban
tevékenykednek. Könyvkiadói minőségében bemutatta a Nagy Zoltán Mihály
szerkesztette  Együtt nevű irodalmi Folyóirat idei első számát. Kiemelte, hogy
a legtehetségesebb kárpátaljai magyar irodalmárok az Együtt körül csoporto-
sulnak. Szót ejtett a kárpátaljai magyar könyvkiadásról és ennek kapcsán be-
mutatta az Intermix Kiadó legújabb könyvét, Füzesi Magda:Szőttes pirossal,
feketével című kétnyelvű verseskötetét. A szerző meghatottan szavalta el
egyik költeményét.
 A programot állófogadás és a tárlat megtekintése zárta le. Másnap  került sor
a Kárpátaljai Szövetség XVIII: Közgyűlésére, amit a Krónikásének Zeneis-
kola növendékeinek zenés műsora követett.
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Mihálka Zoltán

Történelmi tudósítás a peremvidékről

    Örvendetesen szaporodnak a vidéki településekről megjelenő monográfiák. Ez
mindenekelőtt a Partiumi Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság kitartó és tevékeny
közreműködésének köszönhető, amely szervezett keretek között az anyagi források
előteremtésével pártfogolja e történelmi munkák kiadását, s fennállása óta immár
több mint félszáz kötetet jelentetett meg a Partiumi füzetek sorozatban. De betudható
egyes közigazgatási, egyházi és civil szervezetek pénzügyi támogatásának is. Leg-
utóbb Bihar megye egyik ősi magyar települése, Nagyszántó története jelent meg az
OffsetPrint Nyomda kiadásában. Szerzője Kupán Árpád történész, ny.tanár, aki maga
is tevékeny tagja a fenn említett partiumi műemlékvédő bizottságnak, e bizottság Bi-
har megyei területi elnöke. A mű címe: Ősi magyar falu a peremvidéken. Nagyszántó
története. A könyv Bors község Polgármesteri Hivatala, személyesen Bátori Géza
polgármester és a Nagyszántói Református Egyházközösség támogatásával látott
napvilágot.
    Mint a szerző a bemutatón elmondta, Szatmári Gergely Elemér helyi lelkipásztor
kérte meg és buzdította Nagyszántó történetének feldolgozására és sajtó alá rendezé-
sére. Mintegy kétévi aprólékos, beható kutatómunka eredménye. Nem volt könnyű
dolga a szerzőnek, hiszen a falu, az egyházközösség és az iskola levéltára a történe-
lem viszontagságai közepette igencsak megritkult és szétszóródott, az impérium- és
rendszerváltással, a háborúkkal való felfordulás egy kis falu közösségét, annak írásos
dokumentumait is alaposan megbolygatta. A helyi irattáron, Nagyváradon, Debre-
cenben, egészen a budapesti Levéltáron át kellett a szerzőnek kutatnia, hogy össze-
álljon ez a monográfia. Kupán Árpád nagyszerűen oldotta meg feladatát. Beható ku-
tató tevékenységgel elsősorban a falu történetére, egyházi élete, oktatási rendszere
életben tartásának bemutatására összpontosított, annak a történelmi valóságnak a tük-
rözésére, mely nehéz, sokszor lehetetlen körülmények között is századokon át éltette
ezt a közösséget. Ezt a megtartóerőt sikerült a szerzőnek felszínre hoznia, a mai utó-
dok okulására, a példás helytállás átvételére és továbbadására, a jelen és a jövő építé-
sének sarkallására.
    Megtudjuk a könyvből, hogy a település első írásos említésétől 1219-től Nagy-
szántó századokon át állta a történelem viharait. A 15. században véglegesen job-
bágyfalu lett, de kimaradt a nagy társadalmi összeütközésekből, az 1437-38. évi bá-
bolnai felkelésből, az 1514-es Dózsa György vezette parasztháborúból, ám Mohács
után ez a vidék is megsínylette a török előretörését, mégis Várad és vidéke történeté-
ben a 16. század közepén felemelkedés következett. Itt is végigszántott a vallási re-
formáció, s Nagyszántó is felvette a protestáns hitet. Ismét jött a hullámvölgy. A 16-
17. század fordulóján nehéz évek következtek; a tizenötéves háború Váradot és a
környező falvakat is alaposan megviselte. Majd következett a török uralom, s a 17.
század végére számos Bihar megyei falu elnéptelenedett. Erre a sorsra jutott Nagy-és
Kisszántó is. A két falu újratelepítése a 18. század második felére tehető. Mária Te-
rézia úrbér rendelete(1769) után a társadalmi békét, rendezett viszonyokat biztosító
viszonyok következtében a 19. század első felében gazdaságilag megerősödtek a bi-
hari falvak. Ez Nagy-és Kisszántón is meglátszott. A lakosság száma lassan növeke-
dett. Ilyen körülmények között köszöntött rá e vidékre is az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc. A lakosság örömmel és lelkesedéssel fogadta az első felelős ma-



Partium 109

gyar kormány megalakulását, az országgyűlés által elfogadott törvényeket az úrbéri
viszonyok rendezéséről, a jobbágyfelszabadításról, és a földhöz juttatásról, a robot, a
dézsma eltörléséről, a vallási jogegyenlőségről. Nagyszántó is bekapcsolódott a for-
radalmi eseményekbe. Érdekes részleteket  olvashatunk  erről.  Az  1849-es  év  tra-
gédiáját,  annak  Bihar megyei eseményeit, nagyszántói közjátékát szemléletesen
idézi a szerző. Ezt a tragédiát az utolsó hónapokban elterjedt kolera járvány is fo-
kozta, mely Nagyszántón is sok áldozatot szedett.
    A könyv ezután végigvezeti az olvasót az önkényuralom, majd a kiegyezés kor-
szakának helyi eseményein. Képet kapunk a 19-20. század fordulója gazdasági hely-
zetéről. Míg a közeli Nagyváradon lendületes fejlődést, a tőkés gazdálkodás megala-
pozását, iparosítást a kereskedelem, a szállítás és a közlekedés, bankélet korszerűsö-
dését hozta ez az időszak, addig Nagyszántón megállt az élet, semmi lényeges nem
történt. Az 1850-es évekből létező pár birtok tovább tagolódott, így nem rendelkezett
kellő anyagi erővel a korszerűsítéshez, a kis-és középparaszti gazdaságok pedig jó-
formán csak a megélhetést biztosították a családok számára. A millennium itt csend-
ben, látványosság nélkül telt el. 1911-ben átadták a nagyvárad-debreceni vasútvona-
lat, amely Nagyszántót is érintette. S ez bizonyos reményeket csillantott fel a falu
számára. Ám az első világháború elseperte ezeket a reményeket. A háború befejezése
után az új országhatár a vasútvonalat Nagyszántó és Nagykereki között vágta el, a
határforgalom megszűnt, a határszakaszon a vágányt felszedték. Nagyszántó új impé-
rium, Románia fennhatósága alá került, határszéli település lett, elszakították, mes-
terségesen országhatárral választották el azoktól a szomszédos településektől,
amellyel eddig állandó kapcsolatban állott, így Biharkeresztestől, amely járásközpont
volt, vagy Nagykerekitől, amellyel közös határa volt.
    1940 szeptemberében a második bécsi döntéssel Nagyszántón is visszatért a „a kis
magyar világ”, ám csak egy történelmi pillanatra. A 40-es évek végétől pedig itt is
„beköszöntöttek” a népi demokrácia és szocializmus évei. Végrehajtották a földre-
formot, amely megszűntette a földbirtokos osztályt. Elvették az egyház földtulajdo-
nát, majd államosították az egyház iskoláját. Különben lebilincselő részleteket olvas-
hatunk Nagyszántó lakosságának küzdelméről templomáért és iskolájáért. A törté-
nelem folyamán ez a település szívén viselte egyháza sorsát. A templomát 1770-ben
építette, s nagy nehézségek árán tartotta fenn, bővítette, jelenleg renoválják. Iskoláját
is mindvégig működtette, hogy 150 éven át  nehézségektől és kudarcoktól sem men-
tesen betölthesse felbecsülhetetlen szerepét az új nemzedék oktatásában, nevelésé-
ben.
    Tanulságos fejezet szól a könyv végén a község népesedési és nemzetiségtörténeti
adatairól. Ebből csupán az 1992-es népszámlálás adatait idézzük: Bors község (ide-
tartozik Nagyszántó is) összlakossága 3285 fő, ebből 151 román, 3127 magyar, 1
német, 1 szlovák, 5 roma. Egy tanulmány szerzői megállapítják: ha nem következik
be változás a lakosság csökkenésének korlátozásában, akkor az elöregedés továbbra
is növekedni fog, ami e települések esetében még gyorsabb folyamat és még a falvak
kihalásához is vezethet, ennek első jelei már tapasztalhatóak, sajnos már Nagyszántó
esetében is.
    Ez könyv mégsem erre a folyamatra helyezi a hangsúlyt. Célja reményt fakasztani
a mai nemzedékbe, a múlt bemutatásával. Ez a legmesszemenőbben sikerült a szer-
zőnek.
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Szebik Imre

Hogyan tovább?

Textus: János 14,23-31

Életünk váratlan fordulata után gyakran kérdezzük, hogyan tovább. Harmincas
éveiben járó feleség hirtelen elveszítette gondoskodó férjét. Ő itt maradt két kicsi
gyermekkel, egy fizetéssel, magas lakástörlesztési kötelezettséggel. Egzisztenci-
ális kérdése volt: hogyan tovább? Egyik gyülekezetünkből elpályázott a lelkész.
Az egyházközség elnöksége kétségbeesetten kért kihallgatást, hogyan tovább?

A tanítványok kérdése is kimondatlanul így hangzott, amikor Mesterük,
Jézus búcsúzik tőlük. Eddig biztonságban érezték magukat. Most elmegy az Atya
által kijelölt úton. Ők itt maradnak árván, szárnyaszegetten, sőt kétségbeesve, el-
csüggedten. Mi lesz velük, mi lesz Jézus ügyének a sorsa, hogyan tovább gyüle-
kezetben és egyházban?

Bizony történeti korszakforduló ez a tanítványok életében, amely oly
gyakran ismétlődött az egyháztörténet során, természetesen más formában.

Hogyan tovább? – keressük erre a kérdésre a választ a jézusi igék alapján.

1. Induljunk az Atya szeretetének bizonyosságával

A búcsúzó Jézus elköszönő beszédében háromszor is utal az Atya szeretetére.
Nem akar más alapot kínálni, mint amire Ő is építette életét, akinek akaratát ke-
reste, és megvalósította. Bizonyos abban, hogy ez az Isten örök lényege szerint
nem más, mint szerető Atya. – A közelmúltban tartott gráci ökumenikus nagy-
gyűlés nyitó istentisztelete előtt hatalmas vihar vonult végig a városon. Majd pe-
dig a főtéri szabadban tartott ünnepi megnyitó alatt csodaszép szivárvány ragyo-
gott fel az égbolton. Mint egykor az özönvíz után. Nem pusztítom el többé a föl-
det… Újra biztató ígéret és látható tapasztalat volt számunkra. Isten szeretetének
elfogadása azonban nem pusztán lelkesítő érzés, felemelő pillanat vagy közösségi
alkalmak jó hangulatának magas feszültségű átélése, hanem Jézus igéjének elfo-
gadásában, komolyan vételében és megvalósításában jelenik meg életünkben. El-
kötelezett kereszténységünk mindennapi életvitelünk során válik feladattá. Mél-
tán mondja Jézus: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet.

Ez pedig korántsem könnyű. Nem könnyű azért sem, mert körülvesz ben-
nünket egy egészen másként gondolkodó világ.

Az igehirdetés írása idején tartja 9. nagygyűlését a világ evangélikussága
Hongkongban. Az LVSZ elnöke, Brakemaier brazil professzor előadásában így
jellemezte posztmodern világunkat:

– A hit piacosításának és leértékelődésének korát éljük. Sokan kérdezik,
jó oldalon állunk, ha Krisztust választjuk?

– Az emberiesség válságának jeleit tapasztaljuk. Az ember géppé és áruvá
silányul. Tényleg robotra rendeltek, és pénzzé tehető eszközök vagyunk? (Labda-
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rúgókat milliókért bocsátanak áruba, az emberrablás bevonult a történelembe.)
Az ember Isten képmása, nagyrahivatott, hogy benne rejtőző emberségét és ké-
pességét felragyogtassa, mások örömére.

– Korunk csupán tömegeket és betörőket produkál. Az élet és az ember
minősége hiánycikk a századvég világában.

– Szükségesnek látszik egy átfogó vizsgálat lefolytatása, amely az élet
általános elviselhetőségi szintjét hivatott megállapítani.

Ebben a környezetben kihívás másként gondolkodni, meleg szívvel érez-
ni, önzetlenül cselekedni, tiszta szót ajkunkra venni, a másikkal együtt érzően tö-
rődni, és a természet kincsein őrködni.

Személyes meggyőződésem, hogy mégis lehet az Atya szeretetének bizo-
nyosságában keresztyénként élni a mi korunkban is. Hogyan tovább?

2. Induljunk bátran a Lélek kiáradásának bizonyosságával

Az első pünkösd eseménye egyszeri és megismételhetetlen. A Jeruzsálem város-
ában egybegyűltek, különböző tartományok képviselői átélték az egykori Bábel
nyelvi zűrzavarának isteni ellentételezését. Mindnyájan megértették egymást.
Ehhez azonban a szív szeretetének lángra lobbanására volt szükség. A Lélek izzó
erejének átélésére, a vihar tisztogató, szennyet söprő sodrására várva váltak új,
más, pünkösdi emberekké. Ebben az isteni eseménysorozatban szólalt meg Péter,
tanúskodva arról a Jézusról, akit korábban megtagadott. De most az Úrrá és
Krisztussá dicsőült Mesterről szól hitelesen és meggyőzően. Amikor a Lélek ki-
árad, mint gátat szakított folyó, mindent eláraszt, megelevenít, bátorrá tesz, erős-
sé és újjá.

Ezt a Lelket ígéri a búcsúzó Jézus övéinek. Funkcióit is megjelöli. A Lé-
lek emlékeztet az ősi igékre, hogy azok hatékonnyá és élővé váljanak életünkben.
Igék, amelyek Jézus ajkán hangzottak: Amint akarjátok, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is akként cselekedjetek velük. Az emberséges magatartás ősi
aranyszabálya. Ha eszünkbe vésnénk, hogy amit elvárunk a másiktól, azt előle-
gezzük bizalmunkkal, tegyük kezünkkel, és szóljuk szavunkkal, mennyivel keve-
sebb feszültség, stressz fogyasztaná szűkös lelki energiáinkat. Mennyivel több
pozitív élményben lenne részünk a magunk gyakorolta önzetlenségnek a másik-
ban kiváltott öröme láttán?!

A Lélek emlékeztet igékre: Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Előbb tehát nekünk kell rendezni kap-
csolatunkat a velünk szembenállóval, hogy Isten bocsánatában részesülhessünk.
Biztat erre a Lélek, mert könnyen feledjük.

A Szent Lélek másik feladata: mindenre megtanít. Hatalmas ígéret vergő-
dő, tétova, kereső tanítványoknak. Nem vagyunk csupán magunkra utaltak, ér-
telmünk kalodája és érzelmeink börtönébe zártak. A Lélek tanít, sőt minden
szükségesre megtanít minket.

Számos kérdésre keresünk választ, amelyet csak közvetett módon tudunk
bibliai megalapozottsággal indokolni.



Partium112

Hadd említsek néhány kérdést példaként. Van-e helye a géntechnika al-
kalmazásának az orvostudományban? Hol a határa a személyiség akár pozitív
irányultságú megváltoztatásának? Mi az a mérce, amelyhez igazíthatjuk dönté-
seinket, és vizsgálhatjuk állásfoglalásaink helyességét?

Bizonyos, hogy a betegség megszüntetése érdekében minden beavatkozás
igazolható, de a beteg hozzájárulása feltétlen szükséges. Nincs ugyanis kocká-
zatmentes gyógymód. A szeretet viszont leleményes, önzetlen és nem ismer hatá-
rokat.

Másik ilyen napjainkban sokat felvetett kérdés az eutanázia, a beteg kéré-
sére előre hozott halál – súlyos betegség esetén. Bármennyire is lehet gyógyítha-
tatlan betegség esetén hosszantartó szenvedés elkerülésével érvelni e sajátos, a
beteg kérésére történő „boldog halál” mellett, a visszaélés és tévedés veszélye
sokkal nagyobb. Istentől kaptuk életünket ajándékba, engedjük, hogy Ő vegye
vissza, amikor neki tetszik.

Nem kevésbé vitatott kérdés a terhesség-megszakítás, ismert nevén az
abortusz egész nemzetünket érintő gondja. Emberi életnek minősül-e a magzat az
anyaméhben, mielőtt érzékszervei kifejlődnek vagy sem? Szabad-e az anyagi
helyzetet figyelembe venni, vagy leányanya esetén a megszégyenítő megszólás
hátrányát a későbbi párválasztás esetén? A keresztény egyházak az édesanya
életének veszélyeztetettségén kívül más esetben nem tartják Isten rendjével
szinkronba hozhatónak a magzat életének művi úton történő megszakítását.

A Szent Lélek harmadik munkája, hogy vigasztal bennünket, felkarol,
mellénk áll. Ha csupán a három említett életterületet vizsgáljuk, kitűnik, mennyi-
re nem tudunk nem vétkezni. Az elkövetett vétek pedig bocsánat után kiált. Ak-
kor zárhatjuk le elrontott élethelyzeteink következményét, vétkeink halmazát, ha
az elé az Isten elé tárjuk, aki nemcsak gyarlóságunkat, emberségünk korlátait is-
meri, de szíve is van, hogy megbocsásson, és az újrakezdés örömével ajándékoz-
zon meg. Hogy többé ne vétkezzünk!

Ezért van szüntelen ajkunkon a Lélek jelenlétéért való kiáltás: Jöjj, Szent
Lélek, égi láng, Járd át szívünk és a szánk!

3. Induljunk tovább Jézus békességének bizonyosságával

Jézus ígéri övéinek: az ő békességét adja nekik. Nem úgy adja, mint a világ.
Mondjuk ki bátran, szükség van a világ békességére is. Nem közömbös, hogy kö-
rülöttünk ropognak a fegyverek, emberéletek esnek áldozatul a gyűlölet tombolá-
sának, vagy békében gyermekkacaj hallatszik a játszótérről, és a zene meghitt
dallamai teszik kellemessé a pihenés óráit. Az sem közömbös, hogy családi ott-
honok épülnek a GDP növekvő bevételeinek támogatásával, vagy fegyverekre
költik adóforintjainkat. Fontos tehát, hogy országunkban béke, jó rend és igazsá-
gosság uralkodjék. Ez a külső béke azonban nem elég személyes életünk nyu-
galmához. Lehet, hogy az ország védelme megköveteli katonai szövetség oltal-
mat biztosító szervezetének keresését, de a lélek békességét egyedül annak Ura és
Megváltója tudja adni.
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Jézus békessége átfogó, mindent magában foglaló ajándék. Tud a bűnbo-
csánatról, és vallja az örök életet. Merészen néz a jövőbe, mert meggyőződése,
hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Lehet, hogy zaklatott az
élet, mintha viharos tengeren hatalmas hullámok élete hajóját ide s tovahajtaná,
de tudja, hogy a tenger mélyén mozdulatlan a víz, csendes az élet. Váratlan kö-
rülmények kizökkenthetik a mindennapok harmóniájából, mint morajló víz viha-
ra könnyen félelmet ébreszt, de tudja, hogy Valakihez tartozik, aki élete hajójá-
nak kormányosa, és biztos révbe akarja juttatni utasát. „Nyugalma nincs, de bé-
kessége van.” (Reményik Sándor). Ez a békesség az örökké tartó béke előíze. A
békesség maga az üdvösség. (Karner Károly).

Egyre több protestáns istentisztelet rendjében is megtaláljuk a limai do-
kumentum alapján az ősi „Köszöntsétek egymást a béke jelével” liturgikus felhí-
vást és a testvéri kézadásra bíztatást. Több ez a mozdulat, mint testvéri odafor-
dulás a másikhoz. Jézus békeségének a továbbadása, a testvér számbavétele, a
hozzátartozás kifejezése. Minden keresztyén liturgiában meg kell honosodnia,
hogy Jézus békessége terjedjen, szemünkből sugározzék és átélhető valóság le-
gyen a templomba betérő ismeretlennek is.

Sokan kérdezik napjainkban, valójában mi a keresztyénség? Vallásos
gyakorlatokra szövetkezett sokaság? Megkövült dogmarendszer, amely nem léte-
ző kérdésekre ad elfogadhatatlan választ? Közösség, akik egyszer élt Jézusra
emlékeznek, és feljegyzett szavaival visszavágyódnak az ókor vallásos világába?

Úgy vélem, a keresztyénség egészen más. Életvitel, életstílus, életforma
az Atya szeretetének bizonyosságában, a Lélek kiáradásának örömében és Jézus
sajátos békessége megajándékozottságában. Ezért mindig van tovább, nem va-
gyunk egyedül, nem vagyunk árvák, nem vagyunk a sors kiszolgáltatottjai.

A Lélek tanítgat új helyzetünkben, s a Lélek vigasztal, mellénk áll, felka-
rol, amikor mi nem látjuk az utat.

Nincs fontosabb kérésünk, mint az ének szavával kiáltani: „Jövel, Szent-
lélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal, Szívbéli szent
buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive. Légy velünk is, te
népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, halleluja!”
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Nyitrai Levente

Imitatio Christi

„Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok
és alázatos szívű”  (Mt. 11,29)

Dávid Ferencről szeretném közölni néhány gondolatomat, mint Jézus igazi kö-
vetőjéről, vagy ahogy maga mondta magáról: mint alázatos szolgájáról. Mint arról a
reformátorról, aki nem csak szavaiban, hanem cselekedeteinek szellemében, lelküle-
tében, vagyis szelídségében szeretetre, türelemre, megbocsátásra, megbékélésre való
hajlandóságban is követni tudta Jézust.

Többen is lehettek hozzá hasonlók. Melanchtonról tudjuk, hogy a reformáció
szellemi egységének megőrzéséért hajlandó volt bibliai értelmezési kompromisszu-
mokra. Magyarul: a Biblia betűje egyértelmű, de csak ihletés alatt tudjuk megérteni.
A megértés iheletését pedig egyénenként csak részben kapjuk meg. A teljesség csak
a megegyezésben adatik meg, és ezt kell keresni.

Melanchton magatartása sikert aratott, de Jézust követő lelkületével le kellett
győznie azt a súlyos vádat, hogy nem áll ki az igazság mellett, hanem feláldozza a
megegyezésért. Hasonló vád Dávid Ferencet is éri. Ellenfelei mind a mai napig azzal
vádolják, hogy állhatatlanul változtatta
meg tanítását, ingatagul ellent mondott saját
korábbi tanításának, könnyelműen
tért át egyik reformátori irányzatról a
másikra.

Mi az állhatatlanság vádját elutasítjuk,
mert ő hűséggel és alázattal ragaszkodott
Jézushoz. Ellent mondunk az ingatagság
vádjának, mert ő következetesen kereste a
legtisztább igazságot. Ellent mondunk a
könnyelműség vádjának is, mert csak Isten a
tudója, hogy Dávid Ferenc milyen
vívódások árán tért Lutheről Kálvinhoz és
Kálvintól Szervéthez, illetve Socinushoz.
De tudjuk, hogy Erdélyben 400 lelkész értett
egyet ebben Dávid Ferenccel, több ezren a
történelem folyamán, keresve az igazságot az általa megkezdett úton.

Ezen az úton szeretnék gondolataimmal én is pár lépést tenni a nekem adatott erő
szerint. Dávid Ferenc jézusi lelkületét arról az oldalról szeretném megközelíteni, melyen
ő is a megegyezés és nem a megalkuvás készségével vitázott ellenfeleivel. Tanulmá-
nyaimból tudom, hogy a második kérdésre, a megalkuvás elutasítására mindenki felfi-
gyelt a Dávid Ferenc hitvitáiról fennmaradt feljegyzésekből. A Melanchton-i megegye-
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zés hajlandóságát szerintem ez nem zárja ki úgy, ahogy Dávid Ferencet kizárták maguk
közül azok, akik nem voltak hajlandók vele a megegyezésre.

Nehéz volna most a bizonyítás okáért felkutatnom egy forrásmunkát, amire hi-
vatkozhatnék. Kitartó próbálkozásom ellenére sem sikerült könyvtáramat a határon
átmentenem, amikor Kocsordra költöztem Székelyszentmihályról. Amúgy sem szán-
dékom tudományos igényeket támasztani. Nekem, és bárkinek, aki veszi a fáradtsá-
got, hogy elolvassa írásomat, nem szorul dokumentálásra az, amiben Dávid Ferenc
világelső volt, és aminek történelmi jelentőségű eredménye: a vallásszabadság világ-
első erdélyi törvénye.

Bocsánatot kérek Tóth-Máté Miklós történelmi regényírótól, aki debreceni hőse
szájába azt az ítéletet adja Dávid Ferenc higgadt magatartásáról, hogy könnyű volt
neki háta mögött a fejedelemmel.

Hőse véleményének igen ellentmond, hogy Dávid Ferenc Debrecenbe is elment
volna vitázni a halálos fenyegetések ellenére, – ahova nem ért el a fejedelem védő
keze, – pedig tudta, hogyan járt Szervét, amikor Genfbe ment. És Dávid Ferenc ak-
kor is bátran járta az igazság útját, amikor a fejedelem már nem állt mögötte. Nyolc
éven át nézett farkasszemet az üldözéssel az unitárius fejedelem halála után.

Dávid Ferencet országgyűlés elé állították tiltott újítás vádjával, amiből hívei
sem tudták kimenteni. Ez az újítás a történelem egyetlen magyar eredetű hitvallása
volt. A svájci francia Kálvin követői reformátoruk tanítását magyar vallásnak mond-
ják. Kár lenne ezt tőlük elvitatni Még az is kár lenne, ha velük szemben állítanánk,
hogy a mi tanításunk igazán magyar, mert Dávid Ferenc is forrásokra támaszkodott,
és azok sem voltak magyarok. De Dávid Ferencet nem a forrásai, hanem a saját taní-
tása miatt állították országgyűlés elé. Ott legelső tanítóját, Luthert se tudta idézni, aki
a Worms-i országgyűlés előtt bátran mellére tette kezét: „itt állok, másként nem te-
hetek!” Luther akkor még fiatal volt és erős, háta mögött meg ott állt a választófeje-
delem. Még kisebbségben voltak, de már sokan voltak. Erős kisebbséget képeztek,
akikkel a német országgyűlés nem akarta meggyűjteni a baját. Dávid Ferenc azonban
az 1579-es gyulafehérvári országgyűlés előtt már öreg volt, és súlyosan beteg. Csak
tanítása volt fiatal és életerős, melynek senki sem tudta útját állni. „Tulajdon vérével”
írta fel börtöne falára azon a hideg novemberi éjszakán.

Marad egy kérdésem, amelyre a nyájas olvasó előtt próbálom megkeresni a vá-
laszt: jól, vagy rosszul tette Dávid Ferenc, hogy akkor, amikor követője lett a fejede-
lem, aki olasz orvosa, Blandrata György sugalmazására csak unitáriusokat akart ál-
lami hivatalokba kinevezni, őt ettől és minden vallási kényszerítéstől, erőszaktól el-
tanácsolta? Jól, vagy rosszul tette Dávid Ferenc, hogy csak önkéntes követőket foga-
dott el? A kérdésre kérdéssel tudok válaszolni: igazság marad-e az igazság, ha nem a
maga erejére támaszkodik, hanem erőszakhoz folyamodik a győzelemért? Kijelentő
módban csak annyit, hogy erőszakkal sem feltartóztatni, se érvényre juttatni nem le-
het semmilyen igazságot.

Ókori mondás, hogy „fegyverek közt hallgatnak a múzsák”. A múzsák a szépség
szellemei. Elpusztíthatatlanok, de hallgatnak, amikor a fegyvereké a szó. Az igazság
is szellem, és elpusztíthatatlan. Dávid Ferenc vérrel írott testamentuma szerint fel-
tartóztathatatlan is. Az igazság szelleme mindenütt ott van. Ott is, ahol az erőszaké a
szó, de ott hallgat. Mi azért ragaszkodunk hozzá akkor is. Tegyük ezt címerünk sze-
rint ártatlanul és okosan. (Mt 10,16) és Jézus tanácsa szerint szelíden és alázattal,
ahogy Dávid Ferenctől tanultuk.
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Ravasz László

Ne tiltsátok el tőlem…
Néhány szó a fakultatív vallásoktatásról

   Mindnyájan tudjuk, hogy az egyház és az állam viszonyának rendezése re-
vízióra szorul. Nem az egyházak kezdeményezésére, hanem abból a történel-
mi helyzetből kifolyólag, amelyik az összeomlás, a forradalom és az újjáépí-
tés során előállott. Az egyház világosan látja, hogy ebben az új helyzetben
fontos tényezővé vált a marxi világnézet alapján megszervezett munkáspártok
növekedő politikai hatalma. Az egyház ettől nem fél, különösképpen nem is
örül neki s érzi nagy történelmi hivatását: Krisztus királyságát szolgálni egy
szociális államban.
   Az egyház az új helyzettel szemben nem csak hogy nem ellenséges, még
csak nem is közömbös, hanem a demokrácia vonalán a legteljesebb mértékben
együttmunkálkodó. Tudatában van annak, hogy az egyház és az állam viszo-
nya olyan rendezést kíván, amely a vallás és az egyház szabadságát, minden
világi hatalmi alakulattól való teljes függetlenségét biztosítja, de úgy, hogy
anyagi léte se rendüljön meg s fennmaradásának anyagi terhei ne nehezedje-
nek erre és a következő nemzedékre, akkor, amikor az állam az előttünk járó
nemzedékek áldozatkészségéből felhalmozott vagyont a földbirtokkal elvette,
az ingatlanokat tönkretenni engedte. A mai és a következő nemzedékre úgy is
igen nagy teher nehezül a háború okozta pusztulások újjáépítéséből, gondos-
kodni kell tehát az egyházi terhek egyenletes elosztásáról.
   Mindebből világos, hogy az egyház és az állam viszonyát, amely református
felfogás szerint, mint távoli eszményt, a „szabad egyház szabad államban” tí-
pust tartja szem előtt, csak az egyház és állam együttműködésével, a kölcsönös
jóakarat és segítés szellemében lehet rendezni s már eleve ki kell küszöböl-
nünk még a látszatát is annak, hogy ezt az újjárendezést esetlegesen ellensé-
ges pártpolitika az egyház elpusztítására, az egyház pedig az életére törő párt-
politika elleni propagandára használja fel. Ezért tartom bölcs állásfoglalásnak
azt, hogy a debreceni nemzetgyűlésből kibontakozó új politikai rend az egy-
házakkal szemben barátságos magatartást tanúsított s ezzel eleve kizárta a
kultúrharc felvetődésének még a lehetőségét is.
   Arról vagyok meggyőződve, hogy mindazok az okok, amelyek az egyház és
az állam együttműködését és a kultúrharc kiküszöbölését szükségessé tették,
ma is teljes mértékben érvényesek, sőt fokozottabb erővel követelik a figye-
lembevételt, mint eddig. Akkor olyan mezítelenek voltunk, hogy nem volt ve-
szíteni valónk. Most, két évi erőfeszítés után, a demokratikus Magyarország
eddigi eredményeit, a nemzetközi megbecsültetésben tapasztalt lassú. De
biztos gyarapodásunkat tennőnk kockára  egy kultúrharc felidézésével s az így
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támadó lelki zűrzavarra s ádáz elkeseredésre ráillenék a Szentírás tanítása: a
második állapot rosszabb az elsőnél.
   Ezért annak a határozott nézetemnek adok kifejezést, hogy ezt a törvényja-
vaslatot le kell venni a napirendről s ezt az egész izgalmas ügyet félre kell
tenni az induláskor vallott megállapodás szerint.
   Ennek a kérdésnek az előtérbe tolását ugyanis nem a közszükség hozta létre.
Sehonnan olyan panasz nem érkezett, hogy a kötelező vallásoktatással az ál-
lampolgárok lelkiismereti szabadsága súlyos sérelemnek van kitéve, s ennek a
sérelemnek orvoslása a legsürgősebb feladat most! Sehol sem fordultak elő
összeütközések a vallástanítást végző egyház, a vallástanításban részesülő if-
júság, a vallástanítást igénybevevő szülők között. Azon a címen, hogy a vallás
kötelező tanítása a lelkiismereti szabadságot sérti, panasz, keserűség nem volt
észlelhető, sőt az elmúlt két esztendő alatt minden egyház azt az általános ta-
pasztalatot tette, hogy az egyházi iskolák népessége meglepően felszökkent s
legnagyobb örömünkre szociáldemokrata és kommunista szülők keresik
gyermekeik számára az egyházi iskolákat, ahol nem csak kötelező vallások-
tatás folyik, hanem minden tárgyat az illető egyház szellemében kell tanítani.
A kérdés felvetését a napi politika technikai szüksége hozta létre, tranzigálási
kísérletből származott,  a recsegő-ropogó koalíció megmentésére. Anélkül,
hogy az egyházakkal tárgyaltak volna, pártbeli konferencián, ötletszerűen be-
ledobták az adsza-ne serpenyőjébe a fakultatív vallástanítás kérdését s mély
sajnálattal hallottuk a miniszter úrtól, hogy ő azt a kész politikai küldetést
vállalta miniszteri kinevezésével, hogy ezt végrehajtsa. Nem tudom mennyire
fogja megmenteni a koalíciót a fakultatív vallástanítás, de azt látom, hogy az
izgalom országszerte növekedőben van s ha a hivatalos helyről ismertetett
szegedi esetre utalok, eléggé megvilágosodik előttünk az a tény, hogy ez a
kérdés fölöttébb alkalmas a kedélyek felkavarására és arra, hogy a szenvedé-
lyek és a fanatizmus pusztító erői az új Magyarország zsenge vetésére rásza-
baduljanak.
   Szeretném a vita anyagából kiküszöbölni azt a kérdést, hogy elvben a fa-
kultatív vallástanítás összeegyeztethető-e az egyházak szabad fejlődésével?
Az újjáépítés megkezdésének leglázasabb gondjaiban ennek a nemzetnek nem
az a legfontosabb kérdése, hogy a fakultatív vallástanítás mennyiben felel
meg a demokrácia követelményeinek, mert ennél valóban sok sürgősebb és
exisztenciálisabb kérdés szorongat; hanem az, hogy most és itt, okos dolog-e a
fakultatív vallástanítás kérdésének felvetésével harcot hirdetni s az újjáépítés-
hez feltétlenül szükséges lelki békességet megzavarni? Az a tény, hogy
Északamerikában, vagy Skóciában fakultatív vallástanítás van, nem lehet sza-
bály reánk, először azért, mert nem tudjuk, hogy ma már nem akarnának-e ők
is a kötelező vallástanításra visszatérni; másodszor s főképen azért nem, mert
a fakultatív vallástanítás egy tökéletesen keresztény és tökéletesen demokrati-
kus világban alakult ki, ahol maga a nép, maga az állam, az egész nevelési
rendszer annyira keresztény és bibliás volt, hogy az egyház a vallásos nevelés
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általános feladatait magával a népoktatással, speciális feladatait pedig a va-
sárnapi iskolával és a konfirmációval el tudta végezni. Itt azonban épen ellen-
kezőleg: nem azért kívántatik a fakultatív vallástanítás, mert az egészen ke-
resztyén szellemű oktatás mellett szinte felesleges az egyházi tanítása, hanem
azért, hogy a keresztyén szellemiség lassú felszámolására és kiküszöbölésére,
vagy legalább vele szemben az ifjúság lelkének közömbösítésére megtörtén-
hessék az első lépés. Tiltakozom tehát az ellen, hogy a református egyház ta-
nításából, vagy gyakorlatából a most előttünk álló konkrét kérdés javára érve-
ket szállítsanak, mert ez csak tévedésen alapulhat, vagy megtévesztéssel jár-
hat.
   Ha a vallástanítást fakultatívvá teszik és minden évben minden tanulóra
nézve dönteni kell az igen, vagy a nem mellett, minden évben minden növen-
dékre nézve megismétlődik a harc az egymással szembeállított egyház és a
marxi pártszervezetek között. Ha talán a munkáspártok taktikai szempontból
nem is adnának ki nyílt parancsot arra, hogy a vallástanítás igénybevétele el-
lentétben áll a pártfegyelemmel, egészen bizonyos, hogy az emberi
exisztenciának mindazokon a terein, ahol a kenyér léte vagy nem léte, avagy
legalább is nagysága és fehérsége felett szinte szuverénül olyan emberek
döntenek, akiknek számára a párthatározat annyi, mint szent meggyőződés:
szinte lehetetlen, hogy az erőszak meg ne jelenjék s elő ne forduljon, hogy
szülők és gyermekek vallástanításra óhajtoznak, de nem merik kívánságukat
nyilvánosságra hozni. A meginduló harcban az egyház sem helyezkedhetnék
más álláspontra, mint arra, hogy a vallástanítás visszautasítása az egyháztag-
sági kötelezettségének olyan megsértése, amely az egyházfegyelem legsúlyo-
sabb megtorló intézkedését vonja maga után. Ezt a harcot a reverzális kérdés-
ben-bár ott sokkal kisebb a tét-már vagy 20 esztendeje vívjuk a magyarság
lelki egységének, híveink lelki békességének és saját magunk pásztori nyu-
galmának rovására s irtózva gondolunk arra, hogy ezt a harcot továbbfolytassa
az egyház azokkal a pártokkal, amelyeknek sok kiváló tagja egyházi életünk-
ben példaadó és vezető szerepet tölt be.
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   Itt nem lehet másról beszélni, mint arról, hogy azok az emberek, akik sza-
bad meggyőződésüket kiléptek az egyházból s felekezetnélkülivé váltak, ne le-
gyenek kénytelenek gyermekeiket valamelyik történelmi felekezet vallások-
tatásába részesíteni, továbbá, hogy azoknak a vallásos közösségeknek tagjai,
amelyek eddig állami elismerésben nem részesültek, ne legyenek kénytelenek
gyermekeiket valamelyik bevett vallásfelekezet vallásóráira járatni. Ha ezen a
határon egyetlen lépéssel túlmegyünk, többé a kultúrharc alig kerülhető el. A
kultúrharc pedig a demokráciára és az új Magyarországra halálos csapást je-
lentene.
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   Meg kell mondanom, hogy a két tárgyaló fél, a kormány és az egyház nem
egyforma téttel van érdekelve ebben a játszmában. Az egyházra nézve a val-
lástanítás létkérdés. A vallástanítás történelmileg kialakult eszközei, módjai
az egyház szabadságának kérdése. Ezzel szemben a kormány részéről egy
taktikai megoldás, egy kompromisszum alkotórésze az egész, amely elejthető,
vagy pótolható ötletszerűen, mint ahogy ötletszerűen tényezővé tétetett. Ha
úgy gondolja a kormány, hogy a fakultatív vallásoktatás nem a lényegnek, ha-
nem a formának a kérdése, egyel több oka van arra, hogy ne erőltesse.
   Protestáns körökben rámutatnak arra is, hogy a vallástanítás kérdése alkat-
eleme lévén annak a vallásszabadságnak, amelyről alaptörvények rendelkez-
nek, még törvényhozásnak sincs joga incidentaliter olyan törvényt hozni,
amelyik a vallásszabadságot biztosító alaptörvények megváltoztatását jelenti.
Ha a kormány ilyesmit tervez, kérdezze meg magát a nemzetet. Nincs kétség
az iránt, hogy a nemzet, ha szabadon nyilatkozhatik meg, az egyházak törté-
nelmi birtokállományának fenntartása és a jövendő nemzedéknek feltétlenül
érvényesülő vallásos nevelése mellett fog dönteni.
   Krisztus Urunk figyelmeztetése nagyon komoly: Engedjétek hozzám a kis
gyermekeket és ne tiltsátok el tőlem. Az evangéliumi anyák kész örömmel
vitték a gyermekeiket Jézushoz. Ha akkor őket néhány túlságosan bölcs tanít-
vány feltartóztatja és elkezdi magyarázni, hogy nem kötelesek gyermekeiket
Jézushoz vinni, megtehetik, hogy odább álljanak: egészen bizonyos, nem di-
csérte volna meg az  Úr őket, hogy milyen jeles „nyugateurópai demokraták”.

                                                                                       Ravasz László püspök

* Megjelent 60 éve 1947. áprilisában
a magyar református presbiterekhez írott  Húsvéti Körlevélben.



Partium120

Csűry István

LAUDITO
a Partiumi Magyar Művelődési Céh

 tiszteletére

    A partiumi magyarság léte és jövendője az egymásra támaszkodó, és az
összetartásban megnyilvánuló egyének közösségétől függ. Minél többen
akarnak egyet, minél nagyobb erővel munkálkodnak közös célirányba, annál
bizonyosabb a közösség megmaradásának és boldogulásának a lehetősége.
Trianon után Partiumban is kötelező volt felismerni a túlélés esélyét, és meg-
szólítani azokat, akik vállalkoztak a nemzet leszakított részeként is , az ön-
azonosság-tudat ébren tartásával, a magyar életet áldozatok árán is fenntarta-
ni. A halál ellen lett orvosság, és ez a megújuló életvágyban volt felfedezhető.
Ennek monumentális bizonyítéka Egyházkerületi Székházunk, amelynek ép-
pen ez időben ünnepeljük 70. évfordulóját. Sulyok István püspök, Thuri Kál-
mán főgondnok és a Királyhágómelléki Egyházkerület tagjai akkor az utódok-
ra gondolva tervezték meg az egyházi, művelődési és oktatási központot,
amelybe minden bizonnyal beleálmodták a mi nemzedékünk őket kiegészítő,
munkájukat továbbfejlesztő szolgálatát is. Rettentő nehéz és hosszú évek
múltak el, közben eltulajdonították más ingatlanjainkat is, kezet emeltek sor-
sunkra, közel kerültünk ahhoz, hogy lelkünk is kárt valljon. Azonban az ál-
mok-mert igazak voltak- most sem hazudtak. Kegyelmi időt nyertünk, tagja-
inkból kiűzhettük a zsibbadást és folytathattuk a tervek valóra váltását.
    Tőkés László püspök úr az ezredfordulón már jelezte, hogy egyházunkra
vár az a feladat, hogy megalkossuk megmaradási stratégiánkat, szervesen in-
tegrálva művelődési életünk minden területét. Az egyházi, közéleti, oktatási
eredmények felbátorították az egyházkerület vezetőit, hogy szülőföldünk szí-
nesen szép kultúráját ápoló szándékkal felkarolja. Nem rejthetjük véka alá,
hogy sokan megmagyarázhatatlan ellenkezéssel fogadták a kezdeményezést,
mintha félteni kellene egymástól értékeinket és azok továbbörökítő feladatát.
Ha felelős munkálkodást láttunk volna magunk körül ezen a téren, biztosan
nem törtük volna le a vállalkozók kedvét, azonban azt tapasztaltuk, hogy
mostoha gyermekként (vagy még úgy sem) kezelték a még mindig megment-
hető, a még mindig jelentkező, és még mindig fejleszthető magyar kultúránk
sorsát. Püspökünk buzdítására nem engedtük, hogy sorsot vessenek a ránk bí-
zott nemzeti örökségünkre, és annak örökíthető jövőjére. Ilyen körülmények
között alakult meg először a Nagyváradi Magyar Művelődési Céh elnevezés-
sel a most Partiumi Magyar Művelődési Céhként ismert és egyre rangosabb
szinteken elismert intézménye. Elismerjük, hogy mint minden kezdet nehéz-
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sége ebben a munkában is jelentkezett. Sőt még mindig szembekerülünk, akár
mesterségesen keltett gyanakvásokkal. Azzal a hitvallással vagyunk ebben a
helyzetben is, hogy akik Isten dicsőségére, felebarátaik örömére szolgálnak,
azok szégyent soha sem vallanak. Ebben az értelemben dolgoztak a művelő-
dési céh vezetői, Mátyás Zsolt Imre, Hajdú Géza színművészek, vagy Pintér
István aki jelenleg is vezeti a kuratóriumot, mint választott elnök. A Partiumi
Magyar Művelődési Céh hat tagozatban fejti ki tevékenységét. Tisztelettel
adózva munkájukért, felsoroljuk ezek vezetőit: a zenei tagozatot Lászlóffy
Zsolt, a képzőművészeti tagozatot Újvárossy László, az irodalmi tagozatot
Barabás Zoltán, a népművészeti tagozatot Benedek Árpád, a színművészeti
tagozatot Hajdú Géza, míg a konferenciaszervezési tagozatot János Szatmári
Szabolcs irányítja.
    Csak 2006-ban 105 rendezvény fémjelzi szorgalmukat. Partnerkapcsolataik
folyamatosan szélesedtek. Az immáron velük együttműködő testvérintézmé-
nyek között rangos helyet foglal el a budapesti Magyar Kultúra Alapítvány, a
Baranya megyei Művelődési Központ, a felvidéki Rovás Alkotó Egyesület, a
szlovéniai Muratáj irodalmi és művészeti folyóirat, a
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kárpát-medencei magyar művészetet támogató Legato Alapítvány, hogy csak
a legújabbakat emlegessük.
    Tisztelt ünneplő gyülekezet!
    A Partiumi Magyar Művelődési Céh tevékenységének rövid bemutatása
igazolja, hogy helyes volt egyházkerületünk vezetőségének döntése, melynek
értelmében a Közjó Szolgálatában- díjat ezen intézménynek adományozza.

                                                                                            Csűry István

Elhangzott 2007. január 7-én Nagyváradon
, a Közjó Szolgálatában-díj átadásakor.
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Joó Adrián

Gondolatok Ábrahámról

(Søren Kierkegaard Félelem és reszketés című műve alapján)

Mi a hit? Mit jelent Isten kiválasztottjának lenni? Mit jelent egyáltalában
a hitre kiválasztottnak lenni? Súlyos kérdések ezek. Kérdések, melyek minden
embert foglalkoztatnak. Azokat, akik magukban érzik az elköteleződés szüksé-
gességét Isten felé, s azokat is, akik e nélkül élnek. E kérdések számtalan szám-
vetés, kétség eredményei, próbálkozás megragadni a megragadhatatlant, leírni,
megérteni, és együtt élni vele, vagy érte élni. Ám mind a hit irányában elkötele-
zettek, s mind a kétkedők is, a válaszadás lehetetlenségével találják szemben ma-
gukat. Az előbbiek azon egyszerű okból, hogy az elmondhatatlanról akarnak be-
szélni, végtelenről véges nyelvükben. Az utóbbiak külső jellegű szemlélete pedig
másfajta leírás mentén, más nyelvben, más módszerrel közelíti meg Istent, és a
hitet. Az utóbbi leírások olyan emberek gondolkodását, fogalmi készletét tükrö-
zik, akik lelkiismeretileg eleve nem számolnak Istennel, akik etikai gondolkodá-
suk struktúrájában inkább vizsgálandó szükségként tekintenek rá elköteleződés
nélkül.
Az eleve sikertelenségre ítélt válaszok ellenére is érdemes a feltett kérdések jelle-
gét vizsgálni. Mindegyik olyan, amit csak belső szenvedélyből fakadóan, amit ér-
zelmi alapon lehet igazán megközelíteni. Akadtak e kérdéseken gondolkodók,
akik rendszert alkottak. Roppant elmék, roppant struktúrákkal, mely struktúrák-
kal a világ s élet dolgainak leírását kívánták megvalósítani precizitással, minél
valószerűbben. Rendszerek születtek, melyeket gyakorta csak azok értettek meg
igazán, akik kigondolták. Tudósok, filozófusok vitatkoztak az élet kérdésein,
olyan gondolati távlatokba sodródva, hogy minden véleményük, leírásuk eltávo-
lodott a köznapi embertől, s a köznapi nyelvtől. Másokban ezért égető volt a kér-
dés, lehet-e mindezt másként tenni, mint köznapi módon, köznapi nyelven? Mert
mi emberek, ha a hit emberben betöltött szerepét vizsgáljuk, azt csak emberi mó-
don, saját, emberi perspektívánkból, saját köznapiságunkkal, és saját leírásunkkal
tehetjük meg.
A hit is olyan kérdéseket vet fel, amelyeket nem igazán érthetünk meg az elköte-
leződés hiányában, például tudományos hozzáállással. A vallás, és a hit szenve-
dély, és „nem áldozhatjuk fel a szenvedélyt a tudomány oltárán.” A szenvedély
az ember elkötelezettsége lélekben, érzelmileg Isten, s ezáltal önmaga felé. Egy
hívő tudja ezt, s kiváltképp a hit igaz embere tudja ezt. Ábrahám tudta ezt, mivel
ő volt a hit egyik igaz embere, példaértékű minden hívő számára. Nagy ember
volt, akinek történetét megőrizte az emlékezet, mert „erős volt, azáltal, hogy
gyenge, s bölcs, azáltal, hogy balga”. Meséje ma is releváns minden hívő ember
számára a hit értékéről való tanításként, példázatként. Ő lett a hit mintaképe.

Kierkegaard Félelem és reszketés című műve a jól ismert bibliai történet,
Ábrahám története köré szövődik, s annak különböző értelmezései révén kívánja
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megvilágítani a hit kérdéseit. Kierkegaard szerint Ábrahám a hit igaz embere
volt, mert képes volt arra, hogy a számára legdrágábbat, a fiát, Izsákot áldozza fel
Istennek. Ám csupán ennyit mondani minderről valóban kevés volna annak meg-
értéséhez, milyen is az ő hite. A következőkben erre a történetre támaszkodva
fejtegetem röviden, hogy valójában miben rejlik Ábrahám nagysága és hite. Mert
miként Kierkegaard-ra Ábrahám története, úgy rám is Kierkegaard műve nagy
hatást gyakorolt. Veszem a bátorságot, s noha egyfelől mindenképp ragaszkodok
Kierkegaard gondolataihoz, másfelől mondandóm kiegészítem saját szerény gon-
dolataimmal is Ábrahám történetéről és Kierkegaard rávonatkozó interpretációjá-
ról egyaránt.

Ábrahám jellemének nagysága történetét végiggondolva vitathatatlan.
Nem célom, hogy ellentmondjak Kierkegaard ez irányú nézeteinek, ám akad
számomra egy problémás pont, amit jóllehet a filozófus egy tollvonással intéz el,
mikor azt írja: „Ábrahám hitt. Nem azt hitte, hogy odafönn üdvözül”. Talán szőr-
szálhasogatásnak tűnhet, mégis időznék e kérdésnél egy keveset, hiszen ha nem
járom körbe kellőképp, megmaradhat nyomasztó problémaként, amiről nem tu-
dok számot adni.
A katolicizmus, a zsidó vallás pedig főleg mondhatni némiképp életpesszimistán
gondolkodik, értékszegényként tűnteti fel a mindennapi életet, és annak lehetsé-
ges örömeit a látszatboldogsághoz vezető út kockaköveinek tekinti. (Valahol erre
épül több valláskritika is, akár a sade-i, akár a nietzsche-i és még sok más.) A
zsidó hit, és a katolicizmus egyaránt az életet a halálra, s a túlvilági életre való
felkészülésnek tekinti. Vélik, hogy a helyes életvitel megegyezik a lelki üdvözü-
lés feltételeinek megteremtésével. Ebben az értelmezésemben az Isten akarata
szerinti és a hit általi cselekedet nem más, mint a lelki feltámadásba vetett biza-
lom. Emiatt vetődik fel a kérdés: ki lehetne-e teljesen kerülni, hogy Ábrahám
története ne saját lelki üdve érdekébeni cselekedetként hasson? Ugyanis Izsák
feláldozása Isten akarata szerint való cselekedet, így Ábrahám Istennek megfele-
lően jár el. Istennek tetsző cselekedetet végrehajtani azonban a saját lelki üdvéért
hivatott az ember. A saját javát tekintve hoz áldozatot. Innen adódó a kérdés: ez
esetben Ábrahám jobban szeretné saját lelki üdvét, mint tulajdon fiát? Mindez így
önzőségnek tetszene. Másfelől Ábrahám cselekedhetne Istenfélelemből is. De így
megint csak önzőséggel vádolhatnák. Hiszen a saját fájdalmának, rossz sorsának
félelmében inkább megölné saját fiát, hogy meneküljön Isten haragjától, mely
esetlegesen rázúdulhat, ha nem követi parancsát.

Az önzőség problémáját nem igazán lehetséges leírni olyan fogalmi ke-
retek között, amelyek nem számolnak Istennel. Eltekintve hát az önzőségtől,
másként is lehet értelmezni a történetet. Mást is jelenthet Ábrahám példázata,
mint amit kritikai szemmel önzőségnek látni. Kiváló módon jeleníti meg azt az
eszmét, amit a keresztény és a zsidó vallás alappozíciójaként említettem az evilá-
gi- és túlvilági lét kapcsolatáról. Ábrahám, ahogyan Kierkegaard fogalmaz, a föl-
di életben akart boldog lenni. Fiúra vágyott, aki továbbviszi magját. Ez megada-
tott számára. Istentől ajándékot kapott Izsák képében. A földi boldogság zálogá-
hoz sikerült hozzájutnia. Ám Isten úgy döntött, áldozza fel Izsákot.
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Úgy is interpretálhatnám a történteket, hogy a próbatétel, amit Isten Ábrahámra
kirótt, nem csupán a hit próbája volt, mely az Istennek való alávetettségről tanús-
kodott. Hanem arról szólt, hogy Ábrahám megértette-e a földi élet boldogságának
összemérhetetlenségét a túlvilágiéval. Izsák a földi boldogság jelképe, egy meg-
lett ember szenvedéseinek vége, legfőbb öröme. Isten akaratának véghezvitele
pedig a túlvilági üdvözülés záloga, amely minden igazhívő számára belső kény-
szerből adódóan kötelező. A probléma arról szól, hogy Ábrahám képes-e földi
boldogságáról, vágyairól lemondva a túlvilágit választani, mely sokkal értéke-
sebb.
Meglehet, hogy egy ilyen értelmezést vád érhet annak tekintetében, hogy nem
hangsúlyozza kellőképp Izsák emberi szerepét, vagy az apa és fiú kapcsolatát.
Mondhatni a próbatétel eszközéül süllyeszti Izsákot. Azonban mi más jelképez-
hetné jobban Ábrahám földi boldogságát? Kevésbé lenne releváns, ha a történet
arról szólna, hogy Ábrahám vágyott egy jó tejhozamú kecskére, s mikor meg-
kapta, fel kellett áldoznia Isten akaratára. Egyértelmű, hogy nem csupán Ábra-
hám, hanem minden hívő zokszó nélkül feláldozná a kecskét. Azonban Izsák,
minthogy rég áhított fia Ábrahámnak, megmutatja az apa földi boldogságának
értékét. Az erről a boldogságról való lemondás a túlvilágért cserébe jelenti az
igazi konfliktust, ahol a szálak oly mértékben gabalyodnak össze, hogy egy deus
ex machina-n kívül semmi sem lenne képes happy end-et eredményezni.
Jóllehet legelőször az Ábrahám történet etikai szempontú megközelítését válasz-
tottam a hittel szembenivel, mikor az önzőségről beszéltem. Az e világi és túlvi-
lági boldogság összemérése pedig nem a hit problematikájára hegyezi ki a törté-
netet, hanem a tanítás megértésére. Kierkegaard szerint a két nézőpont - a hitbeli
és az etikai megközelítések - közt rejlik az igazi szorongás, ami nélkül Ábrahám
nem lehetne az, aki. Mert amennyiben az etikai szempont alapján ítélem meg
tettét, akkor Ábrahám, mint kíméletlen gyilkos tűnik fel szememben, aki képes
arra, hogy hidegvérrel végezzen fiával. A gyilkosság pedig bűn. Etikai bűn.
Ám ha mindezt a hit oldaláról nézzük, akkor Ábrahám nagy ember, talán a leg-
nagyobb. Mert képes volt mindarra, hogy kést emeljen egyetlen igazi boldogsá-
gára, a fiára, azért, hogy Istennek kedvében járjon, az ő parancsának feltétlenül
eleget tegyen. Így Ábrahámot, túllépve az etikai megközelítés
racionalisztikusságán, mindenképp a hit oldaláról kell megközelítenünk.

Mitől lett a hit jelképe Ábrahám Kierkegaard szerint? Hosszú évtizedeken
keresztül várt arra, ami másoknak oly rövid idő alatt megadatik. Arra, hogy fia
szülessék, aki továbbviszi magját, s aki megmenti őt a szégyentől feleségével, Sá-
rával együtt. Azt kell, gondoljam, hogy Ábrahámot nem érdekelte a szégyen.
Nem szégyenkezhetett amiatt, hogy felesége terméketlen, s ő maga nem képes fiú
utódot nemzeni. Ha mindez érdekelte volna, akkor ismét önzőséggel kellene vá-
dolnom. Úgy Ábrahám önző lenne, aki a saját szégyenétől félve kívánta gyerme-
két. Nem lehetett erről szó. Inkább azt kell gondolnom, hogy világában, ahol élt,
az apa és fiú kapcsolata a szereteten túl valamiféle szakrális mozzanatot is tartal-
mazott. A fiú tulajdonképpen a továbbélés lehetőségét hordozza magában. Benne
fókuszálódik mindaz, ami a múlt, ami a tradíció, ami az ősök hagyatéka. Benne
folyik az ősök vére. Másfelől pedig ő az, aki mindezt majd továbbadja, biztosítja
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az ősök továbbélését. Ő maga a múlt, és ő maga a jövő. Ily módon a fiúgyermek
születése a legnagyobb boldogságot jelentette Ábrahámnak. Sikerült is Isten ke-
gyelméből megkapnia fiú gyermekét. Hozzájutott a boldogsághoz, amire mindig
is vágyott. Meglett kora örömmel töltődött fel, értelmet nyert addigi hosszas,
szenvedéstől sem mentes élete. Mindezt Istennek köszönhette, s megáldotta ezer-
szer is az Úr nevét. Megértette, hogy érdemes hinnie Istenben.
Azonban bekövetkezett az, amivel nem is számolt, amire gondolni sem mert. Az
Úr szólt hozzá, nem hagyta, hogy boldogsága az etikai világ színterén immáron
joggal kiteljesedjen, s visszakövetelte tőle mindazt, amit adott, amivel igazán
életet adott Ábrahámnak. Fel kellett áldoznia Izsákot. A hívés pillanata innen vá-
lik izgalmas kérdéssé. A történet befejeződhetett volna úgyis, hogy feltétlen hité-
ért Ábrahám megkapta jutalmát, Izsákot, s mindez példázatként így is megállná a
helyét. De ennél több történt. Ábrahám számára mindaz, ami örömteli volt, egy-
szerre baljóssá, szenvedéssé vált. Az, amiért eddig élt, s amit nagy nehézség árán
elért, egyszerre úgy tűnt, semmivé foszlik. Ezer kíntól szaggató miért?-ek, a til-
takozás égbekiáltó jajszavai hangozhattak volna fel. De Ábrahám nem szólt, nem
jajgatott, hanem elindult Mórija hegyei felé Izsákkal, s kész volt feláldozni fiát.
Hosszú volt az út, csak ők, kettesben, hogy a készülő tett rémképe még nagyobb
súllyal nehezedjék Ábrahám vállára. Ő azonban kitartott, nem fordult vissza.
Miért ne mondhatta volna Ábrahám, hogy NEM? A gyilkolás bűn. Isten törvénye
szerint az. Az Úr mindig súlyosan bűntette a legaljasabb tettet. S most nem egy
ilyen rémtettet kívánt meg Ábrahámtól is, azt, hogy öljön, tulajdon fiát ölje meg?
Mindemellett Izsák ártatlan volt, bűntelen, gyermek. Isten kérhette volna azt is,
hogy Ábrahám adja neki saját életét, s ő ezerszer könnyebben tette volna meg,
minthogy imádott fiát feláldozza. Isten látta Ábrahám szenvedését, s fiúgyerme-
ket adott neki csillapítva azt. Látnia kellett azt is, milyen öröm töltötte el a sze-
rencsétlen ember lelkét ezzel. Most pedig visszakérné mindazt, amit adott, sokkal
nagyobb fájdalmat okozva, mintha nem is adott volna? Mert sokkal nagyobb kín
elveszíteni mindazt, amiért már hosszas szenvedéssel, vérrel, verejtékkel, köny-
nyekkel fizetett, mint nem kapni meg azt, amit úgy áhít. Ábrahámnak ezer oka
lett volna, hogy azt mondja, NEM. Ezer oka lett volna, hogy elforduljon Istentől.
De nem tette. Ábrahám szerette Izsákot, de még jobban szerette Istent.
Útnak indult kérdés nélkül, nem is fordult vissza, pedig útközben milyen próbát,
milyen kínt kellett kiállnia. Zokszó nélkül tűrte. Nem hátrált meg akkor sem,
amikor fiára kellett emelnie a kést. Megtette, felemelte a kést, s le is sújtott volna.
Ám Isten hangja ekkor közbeszólt. Itt, e pillanatban ragadható meg a hit igazi
mibenléte. Bízhatott Ábrahám mindabban, hogy Isten, útja közben Mórija hegyei
felé, úgy dönt, hogy forduljon vissza, s ne áldozza fel Izsákot. De nem így tör-
tént. Isten kivárta a pillanatot, amíg Ábrahám felemeli a kést, s majdnem lesújt.
Mert elszántsága valójában ekkor mutatkozott meg. Ez az a pont, ahol a legéle-
sebb az etikai és hit nézőpontjának ütközése. Itt a legnagyobb a szorongás, mivel
paradox az egész helyzet. Ábrahámnak az etikai, világi életnek való megfelelés,
és a hit, azaz Istennel való érintkezés között kell választania. Ábrahám megreme-
gett, ahogyan Kierkegaard mondja, a teljes rezignáció állapotában volt, ahol ug-
rani kell. Szakadékba kell vetnie magát az embernek, ha Istent és a hitet választja.
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Le kell számolnia az észérvekkel, félre kell tennie az etikát, állnia kell annak tu-
datát, hogy gyilkosságot követ el. Ez a világi élettel való leszámolás, az utolsó
kapaszkodók elengedése. Az Istenben és sajátmagában való bizodalom nem ér-
vek útján, nem racionalitással következik be, csakis szenvedéllyel, érzelmekkel.
Ábrahám szenvedéllyel választotta az abszurditás szakadékát, elrugaszkodván a
világi, etikai élettől. Tudta azt, hogyha elvéti Isten akaratát, s mégsem annak
megfelelően cselekedne, akkor az etikai világ törvényei alapján joggal válna
gyilkossá. Ábrahám mégis a megfoghatatlant, a hitet, Istent választotta, s lesújtott
volna, ha az Úr nem fékezi meg kezét. Kierkegaard szerint Ábrahám azért volt
nagy ember, mert képes volt hinni, mert el mert rugaszkodni a látszatvalóság ta-
lajáról, és képes volt belevetnie magát a semmi zord szakadékába. Ez tette őt a hit
igazi példájává.

Nem állok meg itt, hanem továbblépek, mert Ábrahám hitének van még
egy fontos momentuma. Ábrahám visszakapta Izsákot Istentől. Ez az Isteni ter-
mészet kifürkészhetetlenségére utal, miként már az is, hogy Ábrahámot egyálta-
lán ezen áldozatra kérte. Ábrahám képes volt elengedni magától az életet az Úr
szavára, ezért visszanyerte azt, s többet nyert, mert élete ezzel az áldozattal több
lett, mint ami volt. Ábrahám képes volt ismét megtalálni boldogságát Izsákban, s
ezáltal magában is. Nem maradt meg számára a kétség, hogy kést emelt fiára, s
nem maradt fiában sem kétség apja iránt, hogy az képes volt kést emelni rá. Áb-
rahám hite, mondhatni, mint tapasz a sebre, úgy fedte el ennek az áldozathozatal-
nak a paradox és kínzó voltát. A hit lett gyógyírrá abban, hogy Ábrahám túllépjen
tette etikai szempontú értelmezésén, s megtalálja Istent. Isten által pedig ismét
megtalálta a szeretetet is, s élete dúsabbá, gazdagabbá töltődött. Ez az Ábrahámi
hit másik fontos pontja, mely példaértékűvé képes tenni ezt az egész történetet.
Az ember szenvedéséről, választásáról, jutalmáról regél. Az érzelemről, Isten sze-
retetéről.

A hit szenvedély. Olyan szenvedély, mely átlép a világ általános, etikai
szempontok alapján történő megértésén. A hit nem megértés, hanem ugrás egy
másik dimenzióba, ami a megértést eredményezheti. A hit nem általános, ezáltal
tudományosan nem magyarázható. A hit az egyes személyek cselekedetében je-
lenlévő, mely jóllehet abszurdnak tűnik, ha az általánosság felől kívánjuk megkö-
zelíteni. A hit nem írható le valószerűen, csak érezhető. De kivételes bátorság
kell hozzá, olyan bátorság, amely Ábrahámnak megadatott. Ő az a nagy ember,
akinek személyén keresztül közelebb kerülünk a hívés megértéséhez, ő a hit pél-
dázata. Ezért fontos minden gondolat Ábrahámról.
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Takács Péter

A rendszerváltoztatás húsz esztendeje

Európába, de mindahányan! – mondotta a megboldogult Csengey Dénes a rend-
szerváltás kezdetén. Az ő nevével fémjelzett Vándoregyetem keretében rendezte
meg a Nemzeti Fórum 2007. március 24-én Nyíregyházán a Lakitelek 1987 –
Nemzeti Fórum 2007. Rendszerváltó életsorsok, rendszerváltó jelen azt a nyilvá-
nos megyegyűlést, amelyiken Csengey Dénes volt barátai és politikai harcostársai
emlékeztek a lakitelki sátorveréstől máig eltelt húsz esztendőre.

Két évtized történelmi léptékű idő, nemcsak méltó az emlékezésre, hanem
kötelez is a szembenézésre mindenkit, aki valamiképpen részese volt az ókádári
rendszer hatalmi struktúrája lebontásának. Alkalmas húsz esztendő arra is, hogy
számvetést csináljon egy nemzedék. Szembenézzen önmagával, mérlegre tegye
eredményeit, s bevallja tévedéseit. Ilyen számvetés féle összegezésre invitálta
2007. március 24-én a megyeháza dísztermébe Fülöp István és Lezsák Sándor
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből azokat, akik most vagy hajdan szerepet vál-
laltak a rendszerváltoztatás helyi eseményeinek alakításában, formálásában.

Jómagam, mint az MDF első megyei elnöke kaptam meghívást a meg-
emlékezésre, s egyben felkérést egy rövid visszaemlékezésre. Ez a felkérés kész-
tetett arra, hogy önmagam pályáját – sikereit és kudarcait – mellőzve, szembesít-
sem 1987-et 2007-tel.

Jól emlékezem rá, hogy 1987 tavaszán már nemcsak szerveződött, intéz-
ményesülni is kezdett a tudományos dolgozók demokratikus szakszervezete,
amelyik érdekvédelmi szervezetbe – a budapestiek bosszúságára - a nyíregyházi
főiskoláról ötvenen léptek be. Ez volt akkor az ország legnépesebb alapszerveze-
te. Azon túl, hogy ez némi mozgásteret és védelmet jelentett a bomló diktatúra
kiszámíthatatlan lépései közepette, utat nyitott a politikai szándékok kinyilvánítá-
sára is. Tanítással és kutatással foglalkozva, jómagam nem szándékoztam politi-
kai bonyodalmakba keveredni. A sors azonban durvább szituációkat produkált
annál, semhogy Pilátusként mosogathattam volna a kezeimet, s a levéltári iratok
porát fújdogálva közönyösen szemlélhettem volna a történéseket.

1987 tavaszán történt.
A Magyar Rádió egyik riportere interjút készített a közlekedési és vízügyi

minisztérium főosztályvezetőjével. Arról szólt a mese, hogy miért nem építkez-
hetnek a gáton belül a Szamos árvízi gátja miatt elköltöztetett emberek. Már évek
óta vajúdott ez a kérdés, és időről időre hol a helyi, hol az országos sajtóban el-
hangzott egy-egy riport; hol a helyiek vágyát, hol a miniszteriális bürokraták til-
tását támogatva. Az általam véletlenül meghallgatott beszélgetés stílusa döbbe-
netes volt. A minisztérium egyik döntésre jogosult bürokratája – ahelyett, hogy
technikai, gazdasági, emberi érvekkel indokolta volna az építési tilalmat – kikelt
magából. Ordenáré stílusban megalázta a nagygéci kérelmezőket. Valahogy így:
– Csak nem gondolja az az öt-hat koszos paraszt, hogy miattuk rendeletet módo-
sítunk, s beengedjük őket a gátak mögé?!
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Ekkor döntöttem: ha a társadalom által eltartott miniszteriális bürokraták,
pesti kommunisták, főosztályvezetők ilyen hangnemet engedhetnek meg maguk-
nak, az emberi méltóságot ennyire megalázhatják, akkor a szakma minden von-
zalma mellett is muszáj politizálnom. Forrongóban volt már ekkor az ország. A
Magyar Nemzet közölte a lakitelki Felhívást. Jelentkeztem, s röviddel utána
megkaptam az ezer-egynehányadik gazolványt. Nem az igazolvány száma, s nem
is Lakitelek volt a fontos számomra. A fórum, ahol felemelhettem a szavamat,
tiltakozásomat az embertelenség ellen. Tiltakozhattam, ha ebben az országban
felelőtlen bürokraták bárkit koszos parasztnak neveztek.

1987-ben, amikor ez a történet megesett, Berecz János, Fejti György,
Grósz Károly, Maróthy László, Nyers Rezső, Pozsgai Imre, Szűrös Mátyás voltak
az MSZMP legexponáltabb politikusai. Tőlük függött minden. A sarkukban ott
tolongtak a KISZ KB korifeusai: Gyurcsány Ferenc, Szilvássy György, Bajnai
Gordon, Kis Péter, Szekeres Imre, Csizmár Gábor, Persányi Miklós, Petrétei Jó-
zsef.

Bármiként mérlegelem, nem az a baj, hogy 1987-ben a felsoroltak ott to-
longtak a tűz körül. Eltekintve az eltekintendőktől, az sem baj, hogy az akkori
második vonalból a „KISZ-isták” az ország élére tolakodtak. Szerintem csak az a
baj, hogy akkor – Nagygécen s ebben a provinciális országban mindenütt, kivéve
a MSZMP Központi Bizottságának s a KISZ KB-nak az irodáit, no meg néhány
miniszteriális főosztályvezetői „rezidenciát” – mindnyájan „koszos parasztok”
voltunk. Ennél is nagyobb baj azonban, hogy két évtizedes rendszerváltó mun-
kálkodás után mára koszos parasztokból kóbor-kutyák, fasiszták, szélsőjobbol-
daliak, antiszemiták, mocsári békák és sehonnai bitangok lettünk. Figyeljék
csak: Mennyivel esztétikusabb és energikusabb, a kiválasztottság felsőrangúsá-
gában tetszelegnek a Pannon Pumák! Magunk tehetünk róla, hogy emberi méltó-
ságunk az elmúlt húsz esztendő alatt ennyire „megnemesedett”!

Hallgattam nemrég a miniszterelnökünk őszödi tirádáját, s azóta is azon
töprengek: ezt követően van-e joga bárkinek, bárkitől emberibb stílust elvárni?!
Egy-két finom lelkű esztétán és nyelvészen kívül nem maradt senki az országban,
aki az őszödi retorikánál finomabb, esztétikusabb és emberhez méltóbb stílust
követelhetne és elvárhatna. És ha már így van, tessék megmondani nekünk: Joga
van-e az azonosító nélküli rendőrrel járókelőket agyabugyáltató, gumilövedékkel
megrokkantó, békés sétálókat megrugdostató rendőrfőkapitánynak bárkitől tör-
vényt követő magatartást számon kérni?! Vallatáskor pökhendi hazugságnál
egyebet kicsikarni?! A mosdó és törülközős törvénye mindaddig érvényes, amíg
a törvény Jupiterre és ökrökre nem osztja a társadalmat.

Vagy visszahátráltunk a feudalizmusba?! Újgazdag arisztokraták emel-
kedtek a törvény fölé?! Ha nem, miniszterelnök és főkapitány, a békaterelgető
miniszter viseljék a modort, a stílust és a törvényességet olyan köntösben, ami-
lyenbe ők öltöztették.

Emberi méltóságban 1987 óta – a volt KISZ KB hajdani tagjainak jóvol-
tából – nem sokat emelkedtünk. Az általuk meghonosított „uralkodói stílushoz”
kár demokráciát hazudnunk. Bármelyik reformkori zugkorcsmában, pusztai csár-
dában elsajátíthattuk volna e nemes ízlést az 1830-as években.
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Jó lett volna hinni, hogy az élet minden nehézsége ellenére a rendszer-
váltás felszámolja a kommunista gőgöt, a fennhéjázó, nekem mindent szabad
diktátori pózt, a kiválasztottság-tudatot. Jó lett volna felebaráti alapra helyezi a
társadalmi viszonyrendszerünket, amilyen alapról az európai nemzeti kultúrák és
stílusok építkeznek. Nem így sikerült. Európának a legzüllöttebb korcsmáiban
sem divatozik olyan agresszív, az embereket állattá alacsonyító stílus, mint ami-
lyet az újgazdag Gyurcsány és Kóka „őfőméltósága” meghonosítottak ebben az
országban, az országot regnáló retorikában. Diktatúrák stílusa ez. Olyan diktatú-
ráké, ahol a gazdaság pezseg, s az ország irányítói – jómódot teremtve mindenki
számára – megengedik maguknak, hogy rabszolgaként kezeljék az embereket.

Nálunk azonban a gazdasággal is baj van. Van ugyan harminc-negyven
vállalkozás, ahol a közgazdászok, műszaki irányítók jól keresnek, de ha a mini-
málbérért dolgozókat és a munkanélkülieket összeszámoljuk, az ország lakossá-
gának több mint a fele a biológiai robot – új közgazdasági fogalom, a minimálbé-
res betanított munkásokat nevezi így a szakirodalom – szintjén él, nevel gyerme-
ket és próbálja meg szervezni a jövőjét. Gondoljunk előre egy-két évtizedet: a ma
60-65 ezer forint minimálbérért dolgozók, ha ötven esztendeig kínozzák magukat
a multinacionális vállalatok munkapadjainál, 65-70 éves korukban kapnak majd
45-50 ezer forint nyugdíjat… Orwell sem álmodhatott szebb jövendőt…

A szociális érzékenységről megfeledkezett ez az ország. Pártszolgává
züllöttek a szakszervezetek vezetői. Néhány százezer forintért nemcsak magukat
adták el. Biológiai robottá silányították azt a híres munkásosztályt, amelyik két
évtizede még a kommunizmust vizionálta. Kóka miniszter és Molnár doktor most
csapolja néhány még brekegő maradványukról a vizet. Aszály lesz itt. Végzetes
aszály. Az elmúlt öt esztendő alatt felhalmoztak annyi adósságot, amennyi pénzt
a következő hét évben Európából remélnek. Ha minden vágyuk teljesül, akkor is
csak helyben tipegünk.

Akiknek valami közünk van ehhez az országhoz – a ma született csecse-
mőtől a holnap elmúló nyugdíjasig – valamennyien másfél millió forinttal tarto-
zunk a nemzetközi bankoknak. Plakátokra, metróreklámra, angol lapokban szá-
guldó „pannon puma-víziókra,” miniszterelnöki imázs-építésre azonban most is
pazarolják a forintokat számolatlanul.

Tíz Európába igyekvő ország között 2002 tavaszán még az elsők voltunk.
Medgyesy és Gyurcsány kellett hozzá, hogy reménytelen sereghajtók legyünk.
2002-ben joggal hihettük, hogy 2007-ben már euróban kapjuk a fizetésünket, eu-
róért veszünk kenyeret, kiflit, s talán kevéske margarin is jut hozzá. Ma nincs az
országban közgazdász, bankár, politikus, aki meg merné jósolni, hogy mikor
váltják át forintjainkat euróra. Valószínűleg akkor, ha Európa széthullik, s mint
most a szemetjét, a kidobott pénzét is idefuvarozzák, hogy a maguk környezetét
ne szennyezzék.

Reményt keltő rendszerváltás! És az ideák! Fájdalmasan szép történel-
münk! 1987-ben Pozsgai Imre ezzel került az érdeklődés központjába. 1956-ot
népfelkeléssé minősítette. Meg is kapta a magáét. Az SZDSZ négy „igenes” nép-
szavazást szervezett ellene, az MDF egy évtizednyi időre „kismirglizte” a
lakitelki videofelvételekről. Az MSZP alig várta, hogy száműzze az elnökségből
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és a frakció éléről. Szánni valóan magára maradva ténfergett egyik párttól a má-
sikig. Jó bolsevik mohósággal és ambícióval szorították félre mindenünnen. Az
általa népfelkelésének minősített eseményeket a parlament forradalomként és
szabadságharcként „törvényesítette.” Politikai csatározássá degradáltunk ezáltal
egy történelmi csodát. Meg is indult pro- és kontra 1956-ért és ellene a harc. A
lelkesedés Nagy Imrét szoborral jutalmazta. A törvényhozás munkaszüneti ün-
neppé rangosította október 23-át. Az emlékezet és a kegyelet valahogy mégsem
akar hozzá-méltóságosodni az utolsó nemzeti szolidaritás eseménysorához.

Már a Horn-kormány idején megindult nemcsak a politikai, az ideológiai
visszarendeződés is. Egy Ausztráliából érkező bírósági megkeresésre Kuncze
belügyminiszter letagadtatta bürokratáival az ávósok szadizmusát. Legmaradan-
dóbb hőstette mégis az volt, hogy ami 1957-ben nem sikerült Kádárnak, ő meg-
bilincseltette Pongrácz Gergelyt. A hajdani ávósoknak, karhatalmistáknak, mun-
kásőröknek, besúgóknak és hatalom-mániás szocialista és liberális politikusok-
nak, egyéb rendű és rangú osztályharcosoknak csak egy új MSZP-SZDSZ kor-
mányt kellett kivárniuk, hogy a forradalom félszázados évfordulóján könnygáz-
gránátokkal, gumilövedékekkel, lovas rendőri attakokkal tanítgassák az ország-
lakosokkal a történelem igazát. Ha élnek majd magyarok, ezer év múlva is taníta-
ni fogják, miként térdepelt a Hősök terén szívre szorított kezekkel Gyurcsány mi-
niszterelnök egyedül, miközben félszáznyi külföldi vendége menekült az ország-
ból, miközben az utcákon kószáló pestieket gumibottal, viperával verték az azo-
nosító jel nélküli rendőrök. A gumilövedékekkel pedig nyomorékká sebeztek né-
hány állampolgárt.

2006. október 23-a után senki ne csodálkozzon, hogy néhány vérvörös
művész magatehetetlen, akaratgyenge vénemberként tapsoltatja Nagy Imre törté-
nelmi alakját a kaposvári színházban, és a közönséggel gyilkosként gyűlölteti
Tóth Ilonát. A rendszerváltásunk lényegéhez tartozik ez is, mint Madách huma-
nizmusának a kilúgozása a Nemzeti Színház avató ünnepségén.

Bármerre nézünk, az élet bármely felületét kaparjuk meg, ma már egyre
nyilvánvalóbb, hogy ennek a rendszerváltásnak nem az emberi méltóság trónra
emelése volt a lényege. Ha keressük ezt a lényeget, egyre élesebben rajzolódik
elénk: Pénzért mindent!

Költségvetési pénzből túlfizetett szakszervezeti vezetők hunynak szemet
a világból idekódorgó szélhámos vállalkozók rabszolgatartó módszerei fölött.
Szórakoztató tv-műsorokban kamasz fiúk és lányok fetrengenek kádnyi ember-
hányadékban. Éjjel-nappal sugárzó tv-csatornák tucatjai ontják – jól fizető hirde-
tések reményében – a köldök alatti szerveket mozgósító hormonok embereket
állattá degradáló olcsóságait. Kamasz lányokkal csúfoltatják meg a női méltósá-
got egy hitvány trikóért. Mintha az embert állatból szőtte volna a természet, s a
„nyak feletti dudor” csak arra lenne jó, hogy nyílásain kellő mennyiségű reszelt
tevehúst, barna löttyöt, némi alkoholt és könnyű drogokat juttassunk egy-egy
súlyarányos hústömegbe.

Jaj a funkcionálisan analfabéta ifjúságunknak. Modort tanul és igazmon-
dást a miniszterelnöktől, gőgöt az ipari minisztertől, törvényességet és őszintesé-
get a rendőrfőkapitánytól. Feltörlik majd velük Európa országútjait, és fillérekért
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gondozzák majd Európa szemétdombjait. A lányoknak jobb soruk lesz. Ellent-
mondás és vita nélkül most fogadta el a magyar kormány, hogy tizennégy éves
koruktól pedofil pornográfiára építhetik karrierjüket… Gyönyörű szociál-liberális
rendszerváltás…

Hinnénk, hogy a tudomány síkján humánusabbak és szuverénebbek az
elmék. Pénzre áhítozó gerinctelen csinovnyikok koptatják ott is a foteleket. Ne-
vezzen meg már bárki egyetlen rektort, dékánt, főiskolai, egyetemi főembert, aki
tudományos vagy morális megfontolásból nemet mondott volna az oktatási mi-
niszter bugyuta rendeleteinek, oktatókat, tudósokat munkanélküliségre kénysze-
rítő parancsainak. Megnéhányszorozott honoráriumért, megemelt bérért anyjukat,
apjukat is árulták volna… Szerencséjükre csak munkatársaikat kellett lihegő hó-
dolattal utcára zavarniuk. Nem akadt Magyarországon egyetlen rektor, dékán,
intézet- és tanszékvezető sem, aki felállt volna, visszaadva a miniszternek az uta-
sítást, mondván: ő nem szelektornak, nem emberi tragédiákat előidézőnek, nem
tudományos pályákat derékba törőnek, nem szultáni janicsárnak szegődött…

Így váltunk rendszert. Rektort a beosztottal, dékánt a tanszékekkel, inté-
zet- és tanszékvezetőt a tanárokkal, beteget az orvossal, városit a falusival, vallá-
sost az ateistával, a nyomorult díjazású pedagógust a minimálbéres biológiai ro-
bottal, fideszest a szocialistával, liberálist a konzervatívval, határon inneni ma-
gyart a határon túlival kell meggyűlöltetni, s ebbe az általános gyűlölködésbe
majdcsak belepusztul a Kárpát-medencei magyarság. Egy-két hivatalnok, bürok-
rata és ultra-liberális anarchista ugrásra kész máris toborozni néhány millió távol-
keleti munkáskezet…

Szépnek álmodtuk hajdan ezt a rendszerváltást. A történelemben tájéko-
zottabbak – ha nem is gazdagnak, nem is tejjel-mézzel folyó Kánaánnak – leg-
alább emberarcúnak. Ebben csalódtunk a leginkább. Gépek lettünk, robotok. El-
dobható masinák, akiket bármikor pótolni lehet kevéske műanyag-kotyvalékkal,
néhány kilowattnyi elektromos árammal, s a számítógépekből kölcsönzött memó-
ria-egységekkel. Se hit, se jövő, se szolidaritás, csak gyűlölet. 1946-1948 között a
vörös birodalomból idetévedt Rákosi és társai nem gyűlölték annyira Nagy Fe-
rencet, Kovács Bélát, Rajk Lászlót, Mindszenty Józsefet és az összes magyar fő-
papot, meg magukon minden magyarokat, mint a mostani szocialisták, velük
Kuncze Gábor, Dávid Ibolya és Demszky Gábor gyűlölik Orbán Viktort. Pedig
Rákosinak a nagy Szovjetunió is segített. Csahos sajtókaravánt, lélekkufárokat,
hóhér-mentalítású  sajtó-pribékeket uszítanak rá. Érzik, tudják, ország-
vezetésben, magyarság-emelésben ők a bokájáig sem érnek. Ha egyszer győz a
józanság és a jövőbe látás igénye eljut az emberekhez a Kárpát-medencében, ta-
lán még életben is maradhat a magyarság. Ehhez azonban Gyurcsány helyett Or-
bán Viktor kellene. Orbánt nemcsak az a négy év tette államférfivá, amit minisz-
terelnöki székben töltött. Orbánt igazán naggyá a szocialisták-szabaddemokraták
és az MDF-sek félelme teszi. Az a félelem, amelyik emberségből kivetkőző
gyűlölködésre, hóhéri gesztusok ismételgetésére kényszeríti a bugris politikuso-
kat. Azokat, akik attól remélik magukat belopni a történelembe, hogy ők is gya-
lázzák Orbán Viktort.
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Ha annyit és olyan intenzíven foglalkoznának az ország gondjaival, mint
amilyen állhatatosan gyalázzák Orbán Viktort, talán vihetnék is valamire. Ez
utóbbihoz azonban nincs tehetségük. Belezápultak a gyűlöletbe, ezért nincs re-
mény arra, hogy munkájuknak az ország-lakosokat gazdagító gyümölcse terem-
jen.

Ennek az embertelen arculatú rendszerváltásnak a pudvás gyökerei visszanyúlnak
1987-ig. Egy szűk elit azt hitte, hogy a társadalom közreműködése nélkül is meg-
valósítható a demokrácia. A jelenlévő orosz hadsereg vélt támogatását maga mö-
gé vizionáló MSZMP-és politikusoké a felelősség ebben. Nekik volt leginkább
érdekük a társadalomban felgyülemlett elégedetlenség semlegesítése. Hazudták
hát, hogy osztozkodnak a hatalmon. Pedig semmi másról nem volt szó, mint a
felelősség áthárításáról. A rendszerváltó politikusok pedig hitték, hogy a nép ki-
zárásával okos kompromisszumot köthetnek. A négy igenes népszavazáshoz való
viszony, az ellenzéki kerek-asztal alá nem írt dokumentumai, a taxis-blokád fej-
leményei, a Demokratikus Charta a bizonyíték rá, hogy egy pár száz tagot szám-
láló párt, ha belekapaszkodik a társadalmi akaratba és vágyba, mire képes. Ellen-
példája ennek az MDF. Az országot uraló népszerűsége megroppant, amikor sem
a nép által választandó köztárasági elnökre tett ígéretét nem teljesítette, sem a
népszavazáskor megnyilvánuló társadalmi akaratot nem vette figyelembe. Talán
azért is fordulnak annyian és olyan szenvedélyesen veréb mentalítású és képessé-
gű politikusok Orbán Viktor ellen, mert érzik benne azt az államférfit, aki a nép-
akaratra is képes figyelni. Mondjon bármit Dávid Ibolya és Kuncze Gábor, into-
nálja fals hangon bármilyen harsányan az Internacionálét Gyurcsány Ferenc, a
demokrácia mégiscsak népuralom. Nem az ő kiváltságaiknak az útszéli korcsmák
hangnemét utánzó passziója.

Elhangzott Nyíregyházán a Csengey Dénes Vándoregyetem előadásán.



Partium 133

Az Oscar-díjas
Roman Polanski musicalje

Budapesten!

     Roman Polanski eredeti, nagy sikerű színpadi rendezését nemzetközi
alkotógárdával állítja színre a PS Produkció a Magyar Színház megújuló épületében.
Az 1997-es bécsi bemutató után Stuttgart, Hamburg, Varsó és Berlin közönsége
csodálhatta ezt a minden ízében különleges, fanyar humorú, lenyűgözően látványos
és lehengerlően lendületes musicalbombát. Eddig 5 millió nézőt vonzott szerte a
világon a mára már kultikussá vált vámpírparódia melynek előadásait mindenhol
hatalmas ováció kíséri.

   Jim Steinman világhírű zeneszerző, a rock Wágnereként is emlegetett
slágergyáros, kifogyhatatlanul áradó melódiái hűen követik a Polanski által
megálmodott történetet. Michael Kunze szövegíró több nemzetközi sikerű musical
szerzője. Dennis Callahan a Broadway-n és Európában is elismert koreográfus, Chris
Ellis nemzetközi hírű világítástervező. A jelmezek és díszletek a musical látványvilág
nagymestere, Kentaur munkái.

   A kreativ csapat, melyet a darabot Magyarországra hozó Simon Edit
poducer kért fel, több mint 600 jelentkező közül választotta ki a szereplőket. Az
itthon és külföldön sikeres Kamarás Máté játssza Herbertet. Krolock grófot az
egyedülálló hangi adottságú Egyházi Géza és az Adagio együttesből valamint hazai
musicalekből jól ismert Nagy Sándor alakítja. A táncos főszerepben debütál a
jelentős nemzetközi sikert elért, hazánkban koreográfusként is elismert Tihanyi Ákos.

   A darab fő slágere a Bonnie Tyler által sikerre vitt "Total Eclipse Of The
Heart"

   A Magyaroszágon eddig még nem látott pompával kiállított musical szinte
filmszerűen mutatja be az erdélyi havasok hangulatát, a vámpír mitológia
borzongatóan groteszk misztikus antivilágát. A történetet a csetlő-botló
vámpírvadászok humoros kalandjai fűszerezik, tele  helyzetkomikummal szellemes
szövegekkel és érdekes karakterekkel. A gótikus stílusjegyeket ötvöző, grandiózus
díszletek és a gazdagon kiállított jelemzek teszik még izgalmasabbá az előadást.

   A Magyar Színház a darab stílusához illő új design-t kap melyet Kentaur
tervezett. A látványtervek a www.vampirokbalja.com honlapon láthatók.

   A Vámpírok bálja musicalt 2007. június 30-tól szeptember 2-ig és 2007.
december 31-től 2008. január 13-ig folyamatos játszási rendszerben, a hétfői napok
kivételével minden nap, szombaton és vasárnap dupla előadásban (délutáni matiné)
láthatja a közönség. Figyelemmel a külföldi nézőkre is, az előadás német és angol
nyelvű feliratozással jelenik meg a színpadon.

http://www.vampirokbalja.com/
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Partium Hírek

Új elnöke van a Tokaji Írótábornak. A 36 éve folyamatosan működő
Tokaji Írótábor Egyesületének kuratóriuma március 6-án, első idei ülé-
sén új elnököt választott, megköszönvén Vasy Géza irodalomtörténész
és egyetemi tanár eddigi munkáját. Az új elnök Serfőző Simon költő, az
írótábornak kezdetektől szervezője, a felvidéki, kárpátaljai erdélyi ma-
gyar irodalmi kapcsolatok kezdeményezője, az Új Holnap főszerkesz-
tője, illetve a Felsőmagyarország Könyvkiadó vezetője. Az idei írótábor
augusztus 14-16. között lesz. A 35. Tokaji Írótábor témája: Kulturális
régiók és az európai integráció.( hagyományok, lehetőségek, kis és nagy
régiók, kulturális városok kapcsolata)

*
Vásárosnaményban is megemlékeztek a 48-as forradalom és szabad-
ságharcról. Felvetődött, hogy méltóbb és közvetlenebb lenne az ünnep-
lés, ha a szabadságharcban jelentős szerepet betöltő helyi hősökről is
megemlékezhetnének. Így a gergelyiugornyai temetőben nyugvó Faze-
kas Gedeonról, a vitkai temetőben nyugvó 48-as hősökről és emléktáb-
lát kaphatnának a szabadságharc két legjelentősebb szatmári és beregi
nagyságai Eötvös Tamás és Eötvös Mihály. Kúriájuk ma is áll
Vásárosnamény központjában.

*
2007. március 23-án volt a Szatmári Múzeumban Makovecz Imre Ybl-,
Kossuth-, Príma Primissíma díjas építőművész munkáit bemutató kiál-
lítás. Megnyitó beszédet mondott Osskó Judit Ybl-, Príma Primissíma
díjas televíziós szerkesztő. Díszvendég volt Melocco Miklós Munkácsy-
, Kossuth-, Príma Primissíma díjas szobrászművész. A bemutatón a
Partium Műhely részéről Oláh András költő, Pénzes Máté tiszteletbeli
tag és Felhős Szabolcs szerkesztő is részt vettek.

*
Nyíregyházán a Megyeháza Dísztermében március 24-én a Csengey
Dénes Vándoregyetem és a Nemzeti Fórum nyilvános megyegyűlésén a
Partium Műhelyt Felhős Szabolcs felelős szerkesztő, Oláh András költő
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és Kósik Attila mentor képviselték. A programban Lezsák Sándor az or-
szággyűlés alelnöke és Fülöp István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés elnöke köszöntői mellett beszédet mondott Dr. Takács Péter
egyetemi tanár, Parragh Dénes a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-
rületfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség KHT igazgatója és
Tormássi Géza KPNP megyei elnöke.

*
A kisvárdai református ifjúság és a Várszínház és Művészetek háza szép
sikerrel bemutatta Koltay Gergely - Szűcs István rockoperáját A megfe-
szített címmel Szávai László rendezésében március 31-én és április 1-
jén Kisvárdán.

*
A már hagyományossá vált Versünnep vetélkedőt idén Kodály Zoltán
születésének 125. évfordulója tiszteletére hirdette meg a Versünnep
Alapítvány „Zenéről a magyar költészetben” címmel. A vetélkedőre
magyar költők műveivel nevezhettek be színművészek és előadóművé-
szek, színművészeti egyetemek és szakirányú felsőoktatási intézmények
hallgatói. A szervezőknek együttműködő partnere a Duna Televízió, a
Magyar Rádió és a Katolikus Rádió. A középdöntőre április 13-14-én
kerül sor Balatonfüreden. A döntőt április 27-én Szatmárnémetiből köz-
vetíti a Duna Televízió.

*
100 éve született (1907. május 7-én) Szabédi Székely László unitárius
költő, kolozsvári egyetemi tanár. „Az örök kétely volt az eleme; az elé-
gedetlenség önmagával és a világgal szemben. Unitárius Ősei hatására a
szellem nyugtalan lobogásával fogadott be minden új értéket, vagy ta-
gadott meg, mihelyt az ellentmondott a józan észnek. Lelki alkatából ki-
folyólag soha, semmiféle megalkuvásra nem volt hajlandó.”

Felhős Szabolcs:
Szabédi Lászlóra emlékezünk

A szabadelvű protestáns kör május 7-én rendezett összejövetelén emlé-
kezik meg a kiváló költőről és gondolkodóról.

*
70 éve halt meg 1937 május 22-én Tordán Balázs Ferenc népművelő
unitárius lelkész, író, kultúrmisszionárius. „ 1937. május 23-án szállí-
tották holtestét falujába Mészkőre, amelyet munkájával örökített meg.
Az Aranyos hídjához eléje ment virágokkal teli az egész falu, nemcsak a
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400 magyar, hanem a község egész román lakossága is. Az ő saját kezé-
vel kifestett gyönyörű ősi kis templomban ravatalozták fel. Május 24-én
délután 4 órára eljöttek mindazok, akik már életében felismerték mun-
kájának jelentőségét. És akiket felejthetetlenül megajándékozott egyéni-
ségének és munkájának értékeivel” –egykori beszámoló az Erdélyi Fi-
atalok 1932. 2. számából-
A Helikon írói nevében Tamási Áron mondott megrendítő szavakat Ba-
lázs Ferenc ravatalánál: „Akiket valaha temettünk, te azok közül a leg-
tisztábban mutattad meg, hogy ezen a földön miképpen kell élnünk és
meghalnunk…” Balázs Ferenc szelleme és tisztelete tovább él a beregi
részen is. Nyomot hagyott példaadó és előremutató tevékenysége a falu-
szövetkezet és a faluturizmus terén is. (Balázs Ferenc iskolaszövetkezet,
tájház Tiszaszalkán, emléktábla, Balázs Ferenc Beregi Népfőiskola
Vásárosnaményban.)
A beregi unitárius szórvány és a szabadelvű protestáns kör életre hívta
a Balázs Ferenc-díjat, amelyet kulturális munkáért ítéltek oda többek
között Szabó István debreceni költőnek, Csányi Ottó mátészalkai kar-
nagynak és Csizmadia Attila grafikusnak. Idén a díjat Kürti László má-
tészalkai költőnek ítélték, a Partium folyóirat megújító munkájáért.  Az
évfordulót a Beregi  Népfőiskola és beregi unitárius szórvány méltón
megünnepli ünnepi istentisztelet keretében pünkösd délutánján a
naményi gyülekezeti teremben és műsoros esttel Olcsvaapátiban, ahol
emléktáblát és helyiséget avatnak Balázs Ferenc tiszteletére.

*
Az idei alternatív Kossuth díjat Reviczky Gábor színművész kapta
nagyszerű alkotásaiért.
Szívből gratulálunk!

*
Elhunyt Kaszás Attila (2007.március 23-án) színművész. 47 évet élt
csupán, de tudta, hogy a rábízott talentum Istentől való, s kötelessége
volt azt mások javára használni. Szerettei és tisztelői lelkében tovább él.

*
Sikeresnek mondható a Kárpátaljai Napok rendezvénye Budapesten,
amely a Magyarok Házában március 30-31-én zajlott. Katona tamás a
Kárpátaljai Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget. A Krónikás
ének Zeneiskola képviseletében Zoltáni Zsolt és két társa lépett fel és
tették hangulatossá az estet. Ezt követően Füzesi Magda, Lator László
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és S Benedek András mutatták be az új kárpátaljai kiadványokat (S Be-
nedek András: Itthontalanul válogatott verseskötetét, Szőllőssy Tibor:
Áthallatszik a harangszó interjúkötetet) valamint a fiatal nemzedék első
antológiáját, az Új vetést.
Másnap megválasztották a KÁRISZ vezetőségét (Kárpátaljai Ifjúsági
Szövetség). Az ünnepség keretében megtekinthették Kron Zsuzsa fes-
tőművész kiállítását.
A Partium Műhelyt a rendezvényen Felhős Szabolcs,  Bakos Kiss Kár-
oly és Zoltáni Zsolt képviselték.

*
Kárpátalján Együtt nívódíjban részesült Fodor Géza költő, Lengyel Já-
nos író és Kovács Gábor esszéíró.  A Magyar Kultúra Lovagjává avat-
ták Nagy Zoltán Mihály írót, az Együtt folyóirat főszerkesztőjét.
Laudációt Németh Sándor előadóművész tartott. Mindnyájuknak szívből
gratulálunk!

Elhunyt Méhes György (családi nevén Nagy Elek, szül.
Székelyudvarhely, 1916. május 14.) ifjúsági regény- és színműíró. Sütő
András méltatásában az intellektuális fölény derűje és humora hatották
át írásait.

*
Megjelent testvérlapunk, az Együtt (a Magyar Írószövetség Kárpátaljai
Írócsoportjának folyóirata) 2007. évi 1. száma.
A szerkesztőbizottság elnöke: Vári Fábián László, főszerkesztő: Nagy
Zoltán Mihály. Az Együtt 2006. évi nívódíját Fodor Géza vers kategóri-
ában, Lengyel János próza kategóriában és Kovács Gábor tanulmány
kategóriában kapták.
Nagy Zoltán Mihály író-főszerkesztőt Budapesten a Magyar Kultúra
Lovagjává avatták.

*
Költészetnapi megemlékezés volt a Magyar Kultúra Alapítvány székhá-
zában április 11-én, ahol a borverselők köszöntötték a borkedvelő nép-
művelőket.
Közreműködtek: Hodossy Gyula (Felvidék), Lengyel János és Bakos
Kiss Károly (Kárpátalja), Barabás Zoltán (Partium), Csörgits József
(Drávaszög), és Bence Lajos (Muravidék).
Az ünnepi esten nyílt meg Dékány Tibor fotóművész kiállítása.
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A Partium Műhely részéről Bakos Kiss Károly és Felhős Szabolcs vet-
tek részt a rendezvényen.
A Mátészalkai Művészbarát Egyesület a költészet napján a Múzeumi
Kávéházban emlékezett meg Dsida Jenő születésének 100. évfordulójá-
ról, aki Szatmárnémetiben született.

*
Április 20-23. között Gönc városában hetedik alkalommal ismét meg-
rendezték a Károlyi Gáspár napokat.
Az idei rendezvénysorozathoz kapcsolódik „A jelképek találkozója”
címmel bemutatkozó rendhagyó tárlat, amely Pécsi L. Dániel jelképter-
vező által az 1996 óta alkotott anyaországi, felvidéki, kárpátaljai, er-
délyi, délvidéki és egyéb egyházi és világi vonatkozású jelképeket mu-
tatja be. Jó alkalom nyílt arra, hogy a jelképek révén a magyar-magyar
párbeszéd jegyében eszmét cserélhessenek és jövőbeni partnerkapcso-
latok köttessenek.
A kiállítást Kukorelli István alkotmánybíró nyitotta meg.

*
Gratulálunk Bócsi Krisztián fotográfusunknak a művészeti díjhoz és a
rangos Pécsi József ösztöndíjhoz.
A 2006. évi Sajtófotó Pályázat művészeti kategóriájának második díját
ítélték neki. Művészeti munkáját dicsérik a Partium borítófotói.

*
A költészet napján Nyíregyházán is tartottak megemlékezéseket.
A szabolcsi megyeszékhelyen a városi művelődési központ bejáratánál
lévő Váci Mihály domborműnél koszorúztak, a diákságnak pedig a ha-
gyományokhoz híven az idén is megrendezték a szavalóversenyt.

*
Április 20-án délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár kamaratermében dr. János István tanszékvezető főiskolai ta-
nár, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke mutatta be Dr.
Hamar Péter: Móricz Zsigmond utolsó szerelme című kötetét. A könyv
az író utolsó 6 évét tekinti át, s azt állítja, hogy Csibe 1935 tavaszán
született fia Litkei Imre, az író vér szerinti gyermeke.

*
Megjelent a Beregi Múzeum Füzetek első kötete a Nemzeti Kulturális
Alap és a Beregi Múzeum Baráti Köre támogatásával Csiszár Árpád –
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Felhősné Csiszár Sarolta Szolgálni örömmel és tiszta szívvel (Beregben
leltem otthonra) című tanulmánykötet.

*
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 13-19-ig Akadé-
miai Napokat tart tatán az Olimpiai Edzőtáborban Életmódok – lehető-
ségek és felelősség címmel. A rendezvénysorozat ökumenikus szellem-
ben zajlik katolikus, református, evangélikus és unitárius lelkészek köz-
reműködésével és szolgálatával.

*
„Az élő Rákóczi” 2007 történelmi tanácskozás és megemlékezés cím-
mel április 27-29-ig Szatmárnémetiben, a Majtényi síkon és Marosvá-
sárhelyen rendeztek Rákóczi-megemlékezéseket illetve tanácskozásokat
II. Rákóczi Ferenc fejedelmi beiktatásának 300. évfordulója alkalmából.
A szervezést irányította: Muzsnay Árpád és Ábrám Zoltán.

*
Az idei Stephanus- díjat Kalász Márton költő, író és műfordító, az Író-
szövetség elnöke és Jelenits István jezsuita szerzetes tanár és költő
kapták. Szívből gratulálunk a jeles kitüntetéshez.

*
Csoóri Sándor Márciusi Chartájában értelmiségi párbeszédre hív mind-
nyájunkat, akik a haza és a nemzet sosrsáért aggódunk. Ez a manifesz-
tum egy civil értelmiségi mozgalomba szólít bennünket, legyünk bátrak
és vállaljuk fel a küzdelmet egy emberibb világért!
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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

Antikvárium és Könyvesbolt Debrecen, Jászay Mari utca 2.

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.

Utcai könyvárusítás a Piac tér bejáratánál Vásárosnamény, Szabadság tér 22.
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