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Abból a jászolból való…
Nagy követ tettél a szívemre, Nagy Gáspár, tonnái annyira húznak,
hogy alig tudok írni. Meghaltál, drága barátom, és most csak a csönd, a
csönd, a csönd hallatszik. Azt sugallta egész lényed is: a csöndet. A
csöndet, amely azért néha – és történelmünk sokat tett azért, hogy ez
az „átváltozás” bekövetkezzék – robajló erejű kiáltás is volt.
Protestálás minden hazugság, embertelenség, a szabadságot meglopó
akarat ellen.

Tiszta volt a csönded: világító erejű.

Egyértelmű beszéd.

Iskoláid főképp a pannonhalmi azt tudatosították benned, hogy az
embernek nem szabad hazudnia. S legkivált, hogy a szeretetbilincs
olyan összekötő erő – a jók szövetségének záloga –, amely értékénél
fogva egyszer térdre fogja kényszeríteni a zsarnokot is.

Hosszan tartó, súlyos betegség után 57 éves korában tegnap elhunyt Nagy Gáspár költő,
szerkesztő.
Nagy Gáspár 1949-ben született Bérbaltaváron. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban
érettségizett; a szombathelyi Tanárképző Főiskolán (1971), majd az MLEE esztétika sza-
kán (1975) szerzett diplomát. 1976 és 1980 között a Móra Könyvkiadó szerkesztőjeként
dolgozott. 1985-ig a Magyar Írószövetség titkára volt, később válaszmányi, majd elnök-
ségi tag. 1985 után a Bethlen Gábor Alapítvány titkáraként és a Hitel folyóirat szerkesz-
tőjeként tevékenykedett. A rendszerváltáskor a Magyar Demokrata Fórum választmányi
tagja volt. Nagy Gáspárnak a hetvenes évek közepe óta jelentek meg verseskötetei. Kor-
társai sorskérdésekkel viaskodó költőként ismerték; indulatát az 1956-os forradalom tisz-
tasága motiválta. A legkülönbözőbb versformákban alkotott, nem egy költeménye konk-
rét személyhez szólt. Munkásságát 1990-ben József Attila-díjjal, az ezredfordulón Kos-
suth-díjjal, tavaly ősszel pedig Magyar Örökség-díjjal ismerték el. (mh)

Művei:
Koronatűz (1975); Halántékdob (1978); Földi pörök (1982); Áron mondja (gyermekver-
sek 1986); Kibiztosított beszéd (1987); Múlik a jövőnk (válogatott versek 1989); Mo-
solyelágazás (1993);
Fölös ébrenlétem (1994); Zónaidő (1995); Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (re-
gény-részlet 1995); Tudom, nagy nyári délután lesz (1998); Kanizsa-vár (próza 1999);
Szabadrabok (egybegyűjtött versek 2000); Hullámzó vizeken kereszt (2000); Húsz év a
kétezerből (2000); Amíg fölragyog a jászol (2001);
nem szabad feledNI! Versek 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára (2002);
Ezredváltó, sűrű évek (2003); Szavak a rengetegből (2004);
Közelebb az életemhez (2005); 1956 fénylő arcai (Kiss Ivánnal – 2006);
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Májusi karácsonyban születtél, s ha ama bérbaltarvári jászol térben
messze volt is a betlehemitől, a körötted lévő embercsoda azt sugallta,
hogy nincs közel és távol, hanem csupán Dsidával szólván Titkos Eljövő van.

S te titkos eljövő voltál. Versedben, regényedben, esszédben s azon
az önként vállalt (mert a történelem rád kényszerítette) golgotai úton
ugyanaz a csillag világított.

Petőfitől lllyésig, Jékely Zoltántól Kormos Istvánig, példaképeidig, sokan
hordozták ezt a fáklyát, amelynek keserű, ám világító fényét pajkos játékosság is éltette.

Ahogyan tudtál játszani, barátom, most már mindvégig csöndherceg
ama örök némaságban, az maga volt a világot megszépítő derű. Vas és
Zala dombjai is édesítették ezt a hullámzó föl-le játékosságot. A szülőföld,
amelyet egy graciőz mozdulattal Erdélyben és Torontóban
is élnek magyarok világméretűvé tágítottál.

Legyen örök otthonod ez a nyelvhaza, mi meg árvaságunkban arcod
néma fényéből ki fogjuk olvasni a mindent éltető szeretetet.

Minthogy nem kedvelted a politika hamukáját, a magyar forradalomra
hallgatással mért gyalázatot, örök nyarat álmodtál magadnak és
mindannyiunknak. Olyan nyarat, amelyben megdicsőül a sokáig
körünkből és a mártírok közül is kitagadott Nagy Imre.

Csaknem negyedszázad telt el azóta, s neked is köszönhetjük, hogy
azóta valamennyire tisztábban látunk. A hited, az igazságszomjad, a
szabadságszereteted mozgatott? Ma már mindegy: tisztán szóló
csönded maga volt a zsarnokot megsemmisítő ítélkezés.

Gazsikám, a sírás fojtogat, mert szegényebb lett
     nélküled a magyar
irodalom, sivárabb a föld. Hadd búcsúzzam tőled,
     drága barátom, egyik
versed megejtő soraival:

de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!
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Nagy Gáspár emlékéhez

Ezzel az írással is adózni szeretnék a nemrég elhunyt Nagy Gáspár író barátunknak,
aki akkor még látszólag élete és sikerei teljében írt és dolgozott. Mielőtt a Kanizsa című
lapban (1999 novemberében) megjelent volna a cikkem, Gáspár eljött hozzánk, elolvasta
a cikknek szánt alábbi írásomat, melyet így megjelentettek. Az élet, a politikai helyzet, a
közös ismerősök és barátok, a harcostársak, és ami jön ilyen beszélgetések kapcsán, majd
hirtelen az egészségi állapotom felől érdeklődött. Azt hittem, udvariaskodik. Próbáltam
volna megtalálni a módját, hogy mondjam is, meg nem is, mert soha nem beszélek róla.
Azt hittem tud valamit, azért kérdezi, vagy talán azért, mert én nem érdeklődtem az Ő
egészsége felől. Gondoltam is magamban, talán megsértettem, hogy nem törődök ezzel,
nem kérdeztem, de eszembe sem jutott, hogy ez a derék, szép szál ember esetleg beteg is
lehet. Lehet, hogy akkor már valami lopakodott, és Ő érezte, tudta. Aggályoskodó volt és
titokzatos. Mire meggondoltam, mit is mondjak, hirtelen megkért arra, hogy ne is mond-
jak semmit, mert már képtelen lenne más fájdalmát, betegségét felvállalni. Nagyon meg-
lepett. Rosszul is esett. Azt sem tudja, mit akarok mondani, de ne mondjak semmit!

Drága Gazsi! Már megszoktam, hogy soha senkit ne terheljek. Minek? Úgy mentél el,
illetve vitt el a férjem az Írószövetségbe (mert nem voltál valami jól), hogy valósággal
menekültél a gondjaim elől, és a betegség elől. Én olyan szívesen beszéltem volna a Tied-
ről, nem az enyémről. Úgy mentél el, hogy nem engedtél segíteni, tanácsot adni. Nem
hagytad, hogy bármit mondjak. Hányszor találkoztunk, és hányszor nem beszéltünk arról,
ami a legfontosabb lett volna.

Nagyon kérlek, bocsáss meg nekem, hogy oly megértő voltam! Miért hagytam, hogy
ne hallgass meg? Miért nem mondtam el, csak azért is, hogy élek, szenvedek, kínlódom,
haldoklom. De: élek, szenvedek, kínlódom, de vagyok, abban a hitben, hogy mást nem
tehetek. Régóta, nagyon régóta. Sokat beszélgethettünk volna még. Majd ott, talán... Majd
ott talán, megtalálom a módját, hogy bepótoljuk, amit itt elmulasztottunk !? Lehet, hogy
mégis igazad volt. Te már megtetted e földi létben, ami Rád kimérettetett, és én még nem.

Most, hogy megtértél a Teremtőhöz, döbbenten idéztem fel a Kanizsa könyv emlékeit,
a hitvallásunkat. Nekünk a nyughely a szülőföld, ahová mindig visszavágyunk. Megtértél
a szülőföldhöz, nem maradtál a városban, ami csak a lét volt, földi lét és nem a vágyott
élet. Tudod-e, hogy mekkora gondot okoztál az utókornak? – ezután oda kell hozzád ván-
dorolni, elmenni a szülőföldedre, ha találkozni akarnak Veled, netán egy szál virágot vin-
nének, vagy egy mécsest gyújtanának a sírodon. Én tudom. 2oo7-ben már negyven éve
vándorlok. Hallom, sok kanizsai volt már nálad, hozzájuk most közelebb kerültél. Nem
búcsúzom, de emlékezem Kanizsával!
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Kanizsa-vár (vissza)
(Gondolatok a könyv sikeréről, a második kiadás kapcsán)

Isten éltesse Nagy Gáspárt, Harkány tanár urat és mindazokat a patriótákat, akik hozzájá-
rultak e könyv megjelenéséhez, hogy ebben a már oly kicsivé tett országunkban sok-sok eh-
hez hasonló mű szülessék, hogy kötődésünk a szülőföldhöz, identitásunk soha nem lankadó
lánggal lobogjon, bárhol is élünk!

Míg olvastam a könyvet, én aki 32 éve nem lakom ott, mint bennszülöttnek, felidézte a
múltat. Akár velem is történhettek volna az események. A város hangulata, a házak, terek,
fák, a fasor, a sétatér, a vasút, a temető, mind-mind itt él a zsigereimben. Most volt halottak
napja. A halottaim mind itt vannak. Az ország egy nagy gyász és mégis megnyugvás, mikor
hazajövünk hozzájuk, mert mi ide jövünk haza, bármikor és bármiért is zavart el a sors innen.

A politikai változások, a rendszerváltoztatás után bekerültem a Felvidékről kitelepített
magyarok közé, a Rákóczi Szövetségbe. Akkor és ott éreztem meg először, mit jelent a szülő-
föld elvesztése. Mikor azok, a már hetvenesek, akik átélték a kitelepítést, elmesélték hogyan
hajtották el őket az otthonaikból egy bőrönddel, egy szál ruhában, és hogyan kellett új életet
kezdeni. A rendezvényeinken együtt sírtunk, mit jelent nekik és nekünk a Himnusz, a Szózat,
a Haza. Mit a Benes dekrétumok, mit az itthon vagyok és a haza megyek. Odaátra. Pozsony-
ba, Kassára, Dunaszerdahelyre, ki hová. Mit jelent Erdély, a Székelyföld, Kárpátalja, Délvi-
dék azoknak, akik ott vannak, és mit ideát, az anyaországban. Mit jelent nekik, megalakítani
az egyesületeiket, szövetségeiket, hogy sorstársaikkal együtt lehessenek és tehessenek vala-
mit. Akkor éreztem meg, milyen gyönyörű szó a „szövetség”, szövetség valamiért. Mi itthon
vagyunk Kanizsán, Egerszegen, Budapesten, Debrecenben, Kecskeméten, mindenütt az or-
szágban. De ők hol vannak otthon? Mi zalaiak, kanizsaiak, de sokan az országban nagyon jól
emlékszünk azokra az időkre, amikor Kanizsa – Tito, a láncos kutya szomszédságában – zárt
város volt. Akkor a városhoz, hazafelé közeledve a vonaton, az állomáson, az országutakon
fegyveresek igazoltattak, zaklattak, hogy mit keresünk errefelé, miért jövünk ide!? Ez a bor-
zadály jutott eszembe, mikor kitört a szerb-horvát háború. Mi lesz veled Kanizsa, hová me-
gyünk haza? Kanizsa kiút volt a szabadságra: Fiume, Olaszország, nagyvilág, csak el innen!

Amit most Nagy Gáspár könyvéből átéltem, hihetetlen módon már egyszer megéltem a
csodálatos ember, a pozsonyi születésű, kitelepített Ébert Tibor író-költő barátom Pozsonyról,
a szülőföldről írt könyveiben. Soha nem jártam ott, de már úgy ismerem a várost, a lakóit,
mintha ott születtem volna. Talán a legnagyobb élő legendák, mint Sütő András, Szabó Mag-
da, Fekete Gyula, Gyurkovics Tibor, vagy mint a Délvidék hiteles krónikása, Illés Sándor,
tudnak ily szívszorítóan írni erről.

Minden, ami múlt, megelevenedik. Mint például Buzek úr, Buzek Dénes, „a Fotós”, a vá-
ros fotósa. Hozzátartozott a városhoz. Egy jelenség volt, egyéniség, egy életforma, melyen a
rendszer sem tudott változtatni. Megtűrték. Talán, mert szükség volt a munkájára. Tudják-e
róla, hogy osztrák származású volt a család? Gyermekkoromban még sokat beszéltek otthon
németül. Drága nagymamámék evangélikus hitről katolikussá lettek, mert ő katolikus pap
akart lenni. Hamar csalódott. Ő pap? – aki úgy szerette és tisztelte a női nemet. Talán se előt-
te, se azóta nem vettek hölgyeknek annyi virágot és ajándékot, mint ő. Nem mondtak annyi
bókot és szépet, amit sokszor csak az a finom úri modor mondatott vele, mert gavallér volt,
igazi régimódi úr. Három felesége volt. Volt egy csodaszép, akár egy modell. Ő elől loholt,



 Pozsgay Éva

Partium 9

mindig elegánsan, tükörfényes cipőben jobbra-balra köszöngetve, kalapot emelve, mindenkit
üdvözölve. Utána ugyanilyen szépen, illatosan, parfüm felhőben, ragyogó neje, aki társa a
munkában, egyenesen a híres műterembe. Óh, az a híres Kölcsey utcai műterem! – ahol nem-
csak mosolyogni lehetett, de politizálni és szidni a rendszert. Mit szenvedtünk egy sztárfotó-
ért, de megérte. Minden szép nő kikerülhetett a sarki kirakataiba, ahol mindenki megfordult a
Muskátli cukrászdába jövet-menet. Óh, azok az esküvői képek! Mindenki tudta, ki kivel, mi-
kor kötött házasságot. Bámulhatták a menyasszonyi ruhákat és ábrándozhattak. Hát még a
gyermekfotók. Az a lankadatlan türelem, ahogy a sok kis engedetlen, türelmetlen, bőgőmasi-
náról sikerült megcsinálni a hőn áhított, mutogatnivaló képeket. Biztosan nincs a városban, de
talán a fél megyében sem olyan család, ahol ne lenne „Foto Buzek” kép. Sikk volt nála
fényképezkedni. Még az igazolványképek is művésziek voltak. Mikor bevezették a személyi
igazolványt, járták a falvakat, hóban, sárban, esőben apámmal, egy ócska oldalkocsis motor-
ral. Esténként agyonfagyva értek haza. Micsoda anekdoták születtek, hihetetlen történetek,
bár leírta volna. Ezekből sokat visszahallottam, mikor agronómusok voltunk. Sokat dolgozott,
sokat költött, sokat megélt, szegényen halt meg, de lélekben gazdagon.

A háború alatt elment az országból, mindent felszámolt, aztán rövid idő múlva koldussze-
gényen visszajött, mert csak itt tudott élni. Elment Pestre dolgozni, mert hívták, mert tehetsé-
ges volt, aztán visszajött Kanizsára, mert csak itt tudott élni. Fotóművész lett, kiállításokon
vett részt, de neki ez semmit sem jelentett. Foglalkoztatták éhbérért, futott a hatalmas masiná-
val a vállán, közben szidta ezeket a csibészeket. Tudjuk kiket. Soha nem volt egy igazi polgári
otthona neki, aki a város valódi polgára volt. Arra már nem futotta. Egyszer, nagyon régen
Kanizsa város díszpolgárává avatták. Kapott egy papírt és a „város kulcsát”. Később elkese-
redésében elégette az oklevelet, sok-sok képpel, negatívval együtt. Elégette a munkáját, a
múltját, jövendő életművét. Soha nem becsülték meg, hát minek. Kevés volt a nyugdíja, fillé-
res gondjai voltak, anyámhoz járt gyakran enni, gyógyszert kérni vagy kiváltatni. „Le vagyok
égve kisfiam, nem tudsz egy kicsit kölcsönadni, majd a jövő nyugdíjamból megadom”. Mi-
ből? A testvéremhez befutott a műhelybe, ha ismét megszorult. Hirtelen nagyon nagy beteg,
gyógyíthatatlan beteg lett. Egyik napról a másikra. Máig hihetetlen, hogy nincs többé. Már
három éve. Három évvel ezelőtt nem járt neki díszsírhely, mert senki sehol nem találta a dísz-
polgári akármiket, amivel bizonyítani kellet volna, hogy az volt, aki. A hivatal sem találta.

Ennek a városnak varázsa volt akkor, amikor Nagy Gáspár harminc éve nyaralni jött ide,
hogy ilyen hitelesen és magával ragadóan írta meg e művét. Egy kívülálló ilyen átéléssel és
emberismerettel.

Milyen egyszerű történéssel utalva a 68-as bevonulásra Csehszlovákiába, de leírva a bru-
tális beavatkozás tényét, az elhallgatást, a találgatást. Az agymosást az iskolákban, az egye-
temeken. A beletörődést, az azonosulást és a másik oldalon állást. Ebből következik, akkor
mit jelentett és jelent 1956. Mert Ő a szavak művésze, aki elsősorban költő, de szavaival élve:
a regényírás kirándulás az életbe. Az Ő kirándulása nekünk a Város. Talán a mostani és a jövő
Kanizsának is ilyen költő, író, zenész, fotós, lokálpatrióta szerelmesei vannak és lesznek.

Isten éltesse a még köztünk élő költőket, írókat, művészeket, akik megadják nekünk a cso-
dát, maradandó emléket állítva a szülőföldnek, a hazának, a forradalmaknak, a politikának és
az egyszerű mindennapoknak!

Emlékezzünk! Emlékezzünk mindenre és mindenkire! Kanizsa-vár, visszavár!
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esti meséje
Misimackó

Kedves Gyerekek! Bizonyára ismeritek a Micimackót. Egy angol bácsi írta, és
nagy humoristánk, Karinthy Frigyes fordította le magyarra. Node, hogy a székely
gyerekek is értsék, és hirdesse az ősi virtust, átültettük nektek székely nyelvre is.

ELSŐ ÉS EGYETLEN FEJEZET,
melyben Misimackó székely módra rendet csál a Gölöncséri Pagonyban

Alig es pitymallott, hogy Misimackó kitüsténkedett a dunyha alól. Fáin, hímzett haris-
nyanadrágot húzott magára, mert rendes székely medve nem menyen ki csóré popsival az
erdőbe, mint a pestiek. Vasalt ing, lájbi, hosszúszárú csizma, rendesen megpucolva, pörge
kalap, árvalányhajjal, szóval ahogy kell. Még a bajszát es megpödörte egy kis suviksszal.
A csizmaszárba bécsúsztatta a kacorbicskát, mert sosem lehessen tudni, mi minden törté-
nik.

Azzal kilépett a Gölöncséri Pagonyba, hogy ő aztán most rendet csál, mert a vacak-
ságból elég vót.

Egyenest a méhekhez tartott. Dógoztak az istenadták, hogy majd megszakadtak belé,
csak úgy csepegett róluk a verejték. De azétt ők es vasalt csíkos ingbe vótak, mert a szé-
kely mán csak így dógozik.

Mikó meglátták Mackó uramat, megálltak az iparkodásban s nezegették nagy csúful,
mert rögtön tudták, hogy mit akar.

– Adjon isten magiknak szép jó reggelt! – emelintette meg Misimackó a pörgekalap-
ját, ahogy illik. – Aztán azt akartam magiknak mondani, hogy eztántól arrafelé többet
nem leszen herregés meg acsarkodás, ha gyüvek a mézért, mert istenuccse csúfot csálok
magikból, értike-e?

– Hanem aztán ugyanbiza mivel csálja maga azt a csúfot? – vihogtak a méhek. –
Ejszen meginn azzal a rozsdás kacorbicskával mind nyeletlenkedik, mint a múltkoriban?
Vette-e észre, hogy nekünk küssebb ugyan a bicskánk, de ezerszer annyian vagyunk?

– Há nem mondom, észrevettem – vigyorgott huncutul a bajsza alatt Misimackó –, ha-
nem magik meg észrevették-e, mekkora bünagy permetezőgépet cepeltem haza a tegnap a
brassói Praktikerből? No, isten áldja magikat!

Ahajt, egy terebély makkfa alatt Füles, a zákhányos szamár hersegtette a burungot.
Mán messzirül láccot a szemin a bestének, hogy meginn zsimbes napja van.

– Na aggyon Isten szép jó napot! – köszönt a medve.
– Há magának lehet, hogy ad, de nekem biztos nem, mert engem úgy utál, mintha egy

bolhás görény lennék.
– Netené… Há minnyár káromolni kezdi az Úristent, hogy mind a maga fülivel le-

gyezgeti a csihányt?! Megfejtem én a maga baját, guruzsmás fajzatja! Az a baja, hogy
nem dógozik, csak mind lopja a napot, s hersegteti a lapit. Mars dógozni! A csűrben ott
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vannak a csebrek, mennyen el velük a méhekhez, s hordja bé a mézet. Aztán este a nap-
számot es megbeszéljük.

– Micsoda?! – visított a szamár – Méghogy én dógozzak? Ráadásul neked, te senkihá-
zi?

– Hinnye, rusnya fajzatja, há te mit képzelsz? Hogy a szamárcsipogás fölhallaccik a magos
mennyekbe? Adok én neked!

Azzal Misimackó a kacorbicskával jókora dorongot nyesett, s tángálni kezdte a naplopót.
Szaladt is a hitvány dógozni, mint annak a rendje.

Tigris eppeg a fűben tespedt, és úgy bámult egy nagy veres mezei verágot, mintha ez lenne
egy igazi fenevad legfontosabb dóga a velágon.

– Há hallja-e, koma!? – így Misimackó – Aztán egeret fogott-e ma, vagy csak azt a veres
verágot mind bámulta, mint Világtalan Ábrahám a tyúkszemit?

– Egeret? Há métt kéne nekem egeret fogni – háborgott amaz.
– Azétt, komám, mert tejet nem ad, tojást nem tud tojni, s akkó csáljon maga es valami

hasznosat.
– Én? Méghogy én? Ahonnan jöttem, a dzsungelből, én vótam a császár. A császár meg

nem fog egeret.
– Komám, a fenét sem érdekli, hogy császár vótál, vagy csíkos lábtörlő. Itt, felénk egy

jöttment vagy, akit béfogadtunk, s akkó úgy kell éljél, ahogy itt szokás. Itt pedig csak egy
bünagy cirmos macska vagy…

– Micsoda – bömbölte Tigris – méghogy én macska?!
– Abbiza, komám, há mi más? S ha erősebben belégondolok, akkó olyan, mint a kóbor

macska, hogy megvárja, amíg a házi macska megfogja az egeret, aztán ellopja.
Megszégyellte magát Tigris, de erőssen. Azt se tudta merre nezzen, hogy a mackó szeme

ne mind böködje az övét. El es kullogott, hogy ő aztán nem csak az egeret, de a patkányférget
es megfogja ezentúl.

„Na ezt es elintéztem” – bőcselkedett Misimackó, s azzal ment tovább. Egészen Bagoly-
hoz.

– Na, adjisten, komám, hogy azt a teremburáját a hitvány erdejinek − állított bé.
– Nyugodj le, komám! – csitítgatta Bagoly, aki tudta, hogy haragos székely medvével

agyarogni nem tanácsos. – Igyunk inkább egy csepp jóféle szilvapálinkát!
– Nem bánom – enyhült meg a bundás.
No, szedegették es béfelé az oroszhegyi háziszőttest, s osztották a velág dógait. Bagolynak

akkora gülü szemei lettek, hogy mán minnyán csak két nagy szem vót. De mackó uramét es
elöntötte a dühü, s úgy forgott, hogy a legyek elszédültek, s mind lepotyogtak a földre.

– Aztán lesz itt rend! Elég vót a dögségből, a zákhányból, a csemerségből. A méheket, a
szamarat meg aztat a rusnya tepelák macskát mán móresre tanítottam. Nyusziékból olyan pap-
rikást rittyentek, hogy Szent Péter is békunyerálja magát ebédre. Hát mit képzelnek, hogy
csak úgy szökdösnek, s eszik hiába az Úristen füvit? Azannyuk… Malackából es az lesz, ami-
re az Úristen szánta: füstölt kolbász, tepertyű meg abált szalonna.

– Node komám – mondotta Bagoly – ha mán ilyen szépen elrendezted a dógokat, arra
gondótál-e, hogy az életedet es el kéne, s hogy ejszen fehérnép es kellene a házba…

– Azta, komám, hogy neked milyen igazad van… De nem erőst tudok errefelé fáin eladó
cinkát…
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– Hát aztat én se tudok… De ott van Kanga asszonyság… Elvált asszony ugyan, s kölke es
van, de rendes, dógos, tisztességes fehérnép.

– Bizony hogy, drága komám. Arról aztán senki nem mondhatja, hogy nem egy tűzrőlpat-
tant jószág, mert még most es csak úgy pattog, ahogy halad… S a gyermek es formás, csak
egy cseppet mutuj meg sokat nyeletlenkedik, de majd én meghutyuruzom a mogyorófa-
vesszővel. No, komám, menyek es, mert béültetted a szerelem kukacát a fejembe.

Nagy pukéta virággal állított bé Misimackó a kénguruhoz.
– Kezicsókolom, drága asszonyság.
– Isten hozta, Misimackó. Mi járatban errefelé?
– Nézze, naccsága! Én egyenes medve vagyok, nem mind teketóriázok, hanem

megaszondom magának a nagy igazságot a szemibe. Úgy szép az élet, mint a harisnyanadrág
szára: párosan. Két bicskával es jobban meg lehet kergetni a haragosunkat, mint eggyel.
Azirányba vónék itt, hogy legyen ízibe az én hites, drága feleségem!

– Azta, de eleresztette kijed a gyeplőt, Mackó Uram – pattant fel Kanga asszon. – Há mit
mind képzel? Hogy csak úgy béállít ide, egy pukétával, mormog néhány mézes szót, s máris a
nyakába szökök? S aztán kimosom a gatyáját, s szülök magának egy szekérderék kismackót,
erszénnyel, hogy legyen miben vigyék a mézesbödönt az óvodába?

– Hinnye, de felvágták a nyelvedet! – turálta fel magát Misimackó. – Ahelyett, hogy örül-
nél, hogy ilyen derék kérőd akad, azután, hogy apja sincs a kölködnek… Há tudod mit? Akkó
vegyen el téged az a zsémbes szamár, ugribugrizzál együtt a naplopó macskával vagy pislog-
jon ki az a rusnya vén Bagoly a bugyellárisodból, a gülü szemivel. Mert én innen úgy
elmenyek, hogy többet nem lácc…

Azzal indult es kifele nagy dohogva, de Kanga asszony elibe került.
– Na jó na, csacsi öreg medvém, ne mind berdózz itten nekem, mert csak bezgettelek egy

cseppet, hogy nehogy azt mind higgyed, hogy olyan könnyen adom a bugyellárisomat. Hát
hogyne lennék a hites feleséged, mán holnap es, ha olyan erőssen akarod.

Lett erőst nagy ölelkezés, csókolózás, aztán Misimackó uram nagy bódogan hazaballagott.
Édesen elaludt, s csak úgy csepegett a nyál a szája széliről, mikó aztat álmodta, hogy ott áll az
oltár előtt a csipkébe öltözött Kanga asszonnyal. Hát mielőtt a pap összeadta vóna őket, há
nem felrángatta az édes álmából medvénket az a fránya Róbert Gida…

– Misimackó! Mi történt itt? Nem ismerek rá a Gölöncséri Pagonyra…
– Hogy mi történt? – ordította Misimackó. – Az történt, te hitvány, rendetlen kölök, hogy

végre rendet csináltam a szobádban, és ha ez nem marad így, akkor úgy megsiríttelek egy tör-
pefenyővel, hogy egy hétig állva iszod a bihaltejet. Értetted-e? Értettétek, kölkök? Rend le-
gyen aztán, ahogy kell, nem ám úgy, hogy szanaszét hever minden a szobában, ti meg teke-
regtek, és ahogy nőttök, egyre kevesebb örömünket leljük bennetek!
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Kocsmazaj

Kérek fél
literatúrát
bakancsomból
kiiszom Zolát
fázok, hát
fát vágok rajta
éhezem ha
nem jössz arra
ahol vagyok.

Sör után

Aranyászok
Négykézláb
Hatásvadász
A póz
Pórázon
Róka lóg
De messze van!
Sör után
… kör után
A csurgatórium
Talán nem késő
A megteendő
Pár méter
Vagy liter után
A siker
Kézzel fogható

Csend

A csend valahol
A közelben kóborol
Barátként jár
Úton és útfélen
Mindenütt
És mégsem
Isten.
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Zsugorodás

Ma reggel végre megértettem mindent. Két páragomolyag közt, melyek egykedvű
pontossággal szaladtak ki ziháló tüdőmből, megvilágososodtam. Pedig nem történt semmi
különös ezen a februári reggelen. Talán csak szebb volt, mint egy átlagos februári reggel.
Talán csak a hó takarta másképp a Margit-szigetet, és a világító visszaverődés volt kissé
harsányabb.

Már amikor kiszálltam a kocsiból, éreztem azt a furcsa érzést, ahogyan valami látha-
tatlan erő széthúzza a fülem irányába a számat. Megráztam magam, és arra gondoltam,
nincs semmi különös itt.

A Duna, mint mindig, most is komótosan cammogott. Unottan szeretkezett a hidakkal,
fittyet hányva a világra.

Semmi különös – gondoltam újra, és futni kezdtem. Valahogy azonban ez is más volt.
Mintha a hó ropogása beszélgetett volna velem minden lépésnél. Hmm… érdekes.

Jó darabig észre sem vettem, hogy a mosoly ráfészkelte magát az arcomra.

Emlékszem, épp rákezdtem dúdolgatni valami gyerekdalt, amikor a csend váratlanul
félelmetes ugatássá változott mellettem. A büdös dög, egy póni méretű szőr-szörnyeteg,
az uszoda kerítése mentén követhetett eddig hangtalanul, míg végre elérkezettnek látta az
időt a tréfára. Mintha megszakadt volna valami bennem… Futottam tovább messzire a
kutyától, messzire mindentől, vagy talán épp magamtól… És ekkor rájöttem, megértem
végre az öregeket.

Nevetséges… Milyen helyzetet teremt az élet, hogy a legfontosabb dolgokat megért-
hessük! Soha nem gondoltam volna, hogy a megvilágosodás reggel ötkor, a szelindek
hatására percenként háromezret dobbanó szívverés közepette történik majd meg. Pedig
így volt. Reggel ötkor, futás közben átcsúsztam egy másik idősíkba. Ezt az utat mindenki
átéli egyszer, de keveseknek adatik meg, hogy el is mondhassák, még kevesebbeknek,
hogy rizikó nélkül nézhessék, afféle külső szemlélőként, ébren, figyelmesen.

Egy pillantás alatt gyermekké váltam. Ketten voltunk, végre újra ketten a kora nyári
est csillagzuhataga alatt. Két nagy filozófus, csillagász: apám és én. Apám, ki óriás volt
akkor nekem – mint minden apának lennie kell – egész a csillagokig tudott emelni. Ne-
vetve próbáltam nyúlni a végtelenbe, hogy mint egy szentjánosbogarat, egy csillagot a
markomba zárhassak, és büszkén mutogathassam mindenkinek. Még szerencse, hogy
nem hiányzik azóta egyetlen darabja sem a Göncöl-szekérnek, mert senki nem mosná le
rólam, hogy én szedtem le onnan. Meg aztán, hogy is nézne ki! Nem lehetne többé sze-
kérnek hívni. Még jó!
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Istenem! Apám és én… Hanyatt feküdtünk a fűben, és hallgattuk az est hangjait. Nem
kellett beszélni, hiszen ugyanazt láttuk mind a ketten, ugyanott voltunk. Ketten – egyek,
eggyé vált lelkek. Ekkor tanultam meg, hogy a beszéd csak egy út a barátság felé. Az igaz
barátságban a hallgatás a kommunikáció, nincs kínos csend, mert a gondolatok hangtala-
nul áramlanak egymás felé…

Ropogott a hó, türelmetlenül ropogott, beszélt hozzám, ahogy a szigeten futottam. A
mosoly még mindig arcomon. Apámat láttam magam előtt, és nem volt már óriás. Annyi
eltelt év után végre találkozott újra a lelkünk, annyi év után megértettem újra. Megörege-
dett. Már nem nézünk együtt az égre, nem is ugyanazt az eget látjuk, nincs közös már, és
mégis egyek vagyunk újra. Küzdenem kell, megakadályozni, hogy elinduljon visszafor-
díthatatlanul. Hiszen pontosan azt értettem meg, hogyan készülnek az utolsó útra. Egész
életében erre készített fel, hogy felnőtt legyek, ha eljön az idő és akkor õ nyugodtan lehet
már egyre kisebb, mert tudja, mindent megtanultam és megértettem. Bárcsak ne lenne
ilyen hideg most, bár lenne inkább nyár, hogy hanyatt fekhessünk a fűben és felmondhas-
sam büszkén a leckét neki.

Hó, ropogás, szeretkező Duna. Hajnali futás, hajnali lélekfutás.
Apám ki megkezdte a Zsugorodást, már csak lélekkel képes táplálkozni. Pár hónapja

még, augusztusi estéken kiültünk a kertbe és vörösbort szürcsölve, hallgatagon ülve, ész-
revétlen etettem őt a lelkemmel. Beléfészkeltem magam, hisz tudtam jól, erős vagyok,
harcolnom kell helyette is. De ez a tél…

Havazott. Arcomon havat olvasztott a könny. Sziget, Duna, hajnali járművek, sodrás-
sal dacoló sötét hajók, hajnali lélekvándorlás.

Csak a Zsugorodást tudnám megállítani. Félek, legyőz engem is. Az ő rákja győzelmet
arat rajtam is, és lassan tehetetlenné válok. Az öregek azt hiszik, ismét gyerekek lehetnek.
Ezért kezdenek zsugorodni. Apám, a volt óriás, már elfelejtett mosolyogni, elfelejtett kö-
zösen eget nézni velem. Már nem lesz óriás többé, és talán nem is emlékszik már arra a
nyári estére, mikor a tücsökzenében néztük a csillagokat.

Az öregek mind makacsok. Arra tanítanak bennünket, hogy kellőn felkészültek le-
gyünk arra, amikor kizsugorodnak az életünkből.
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A prózaversekből fölépített falu: Szajla
(Jegyzetek Oravecz Imre Halászóemberéről)

„kaptál morzsákat egy épebb világból, /
láttál megsemmisülni egy kultúrát”

(Ötven után)

A jó félezer oldalas könyv hátulsó borítójának adatközlő fülszövege fölött a költő arc-
képe látható szemtől szemben, fekete-fehérben. Alatta az egyetlen életrajznyi mondat
mindennél meghatározóbb, ami vele történt: Oravecz Imre 1943-ban született Szajlán.

Akarva-akaratlan egy másik arc, egy bronz szoborfej bukkan elő emlékezetemből:
Rilkeé, Fritz Huf műve (Keresztury Dezső jellemzésével). Úgy vélem, egyik-másik meg-
állapítása elmondható Oravecz Imrére: „Olyan ember arca, aki megtapasztalta a világ je-
lenségeit, s most már csak befelé figyel, ihletének, sugalmainak forrására: a szellemre…
Nem bölcs és higgadt arc: a megfékezett, korlátok közé kényszerített emberé…” (A
könyvbeli fényképen Oravecz Imre bajusza, kecskeszakálla sötétbarna még. Azóta, a
Halászóember 1998-as és 2006. évi kiadásának idejére fehérbe fordult a barna s még
mélyebb árkot ástak arcán a szembenézésre és számvetésre késztető esztendők. ) Mozai-
kokból ugyan, de a Halászóember verseiből is összerakható ez az arc: „Anyámra ütöt-
tem… őt látom… az ő elroncsolt, szomorú, öregkori arcát… ugyanaz a lassan megtörő
fény a tekintetemben…” (Szemtől szemben)

A Halászóember alcíme: Szajla
Töredékek egy faluregényhez

(1987-1997)

Az alcím kapcsán eszünkbe villanhat a szinérváraljai Sylvester János forró vallomása:
„Itt pillantottam meg a napvilágot, s mindenemet neki köszönöm. ” Az Újszövetség –
fordító ajánlásából érdemes ideírni intelmét: „… tíged az isten / Elveszt, és nyomos itt
nem lehet a te neved. ”

És most mutatkozzon be a szülőfalujának, a szépnevű Szajlának időálló emléket állító
Oravecz Imre! „O. vagyok, az sz. -i, idősebb O. egyetlen fia, az M. – hegységbeli / O. –
nemzetség egyenesági leszármazottja, foglakozásomra nézve írnok… éppen betöltöttem
negyvenedik évemet, és ebből az al- / kalomból hazalátogattam a szülőfalumba, atyám és
anyám öregek már / … illendőségből sorra jár- / tam a rokonokat, az élők után a holtak
következtek… végül… kijöttem ide a tóhoz… ki- / jöttem, hogy gondolkozzam, és szá-
mot vessek eddigi életemmel… „ Ez az egy harmincsoros körmondat jellegzetes oraveczi
alkotás, a Szép versek 1984-es kiadásában lelhető föl mint amelletti bizonyíték, hogy a
negyven körüli költő önazonosulón, egyre tudatosabban készül élete főművére. Azt, hogy
szajlai, hogy Mátra–hegységbeli a nemzetsége, meghatározónak tartja, akárcsak a prófé-
ták próféciájuk in medias res kezdésekor. Gondoljunk Illésre: „A gileádi Tisbéből való
Illés, a tisbei így szólt…” Jeremiásra: „Jeremiásnak, Hilkija fiának, aki abból a papi nem-
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zettségből származott…” Vagy vegyük Ámoszt, a föld fiát: „Egy tekoai pásztornak,
Ámosznak a szavai…”

A szajlai Oravecz a mit mondasz magadról kérdésre „…dinasztiakori kínai költő mo-
dorában” felel s írnoknak mondja magát. Ezt a végső meghatározást Pilinszky is leírta
foglalkozásként (Intelem c. költői hitvallásában): „Ne a lélegzetvételt. A zihálást. / Ne a
nászasztalt. A lehulló / maradékot, hideget, árnyakat… Írnok, / akkor talán nem jártál itt
hiába. ”

Aki utolsó megélője, e megélők egyik kiválasztottja volt az ezeréves magyar falunak
(majdcsak nemzedéknyi ideig), annak a kor falára kell írnia amit kapott, amit látott. (Mert
„szeretted az igazságot, / gyűlölted a hazugságot, / nem alkudtál meg…” – amint olvas-
hatjuk az Ötven utánban. )

Akkor most c. és kezdetű írása számvetés a negyvenen innenivel és számvetési előké-
szület a várható, remélhető vagy legalábbis elképzelhető jövővel. Pár év még s megkezdi
a Halászóembert „egy faluregényhez”, immár egy célra összpontosított és végső formá-
ban. A Szajla – motívumok, emlékek, vágyak törvényszerűen föl – fölbukkannak máskor
és másutt is, szerelemben, volt – szerelemben pl. a Mi lett volna soraiban: „ … mi lett
volna, ha nyaranta az sz-i tóban fürdünk”. Szintén a Szép versek között (a 80-as évek má-
sodik felében) kiolvashatóan ráérezhetünk válságainak lezárultára, illetve átrendeződésé-
re, akár a Fogy időm sok vesszője és egyetlen pontja között: „… már / csak az egyszerű…
és érthető dolgok érdekelnek, kö- / vek alakja, felhők futása, szél zúgása, vizek folyása…
nö- / vények, állatok halála, ilyenek és hasonlók. ” Mígnem a 88. évi kötetben Szajla fő-
cím alatt három „tanulmány”– t találhatunk „egy regényhez”, így a Halászóember
könyvcímadó verset, a Port és a Katonasírokat.

Az emlékezet akár a tó; a merülési mélységtől függ, mennyi mindent rejt. Jézus emlé-
kezetes metaforája („És emberhalászokká teszlek titeket”) mutatja (noha más értelem-
ben), hogy az embersorsok, helyzetek, (át)változások írásba mentése akkor lesz maga is
emlékezetes, ha előbb lélekké lényegül, aki „fogni szeretne még valamit”. A címadó
„halászóember” lám, ismerős valahonnan: rokona „az öreg halász”–nak. „… emlékezeté-
ben halászik”, mint az a világgá ment, aztán hazatérő Szajla– járó és végérvényesen
szajlaivá váló írnok. Ki–ki a maga helyén és idején fogást remél, nagy fogást „mielőtt el-
megy”. Törlesztés, adósságtörlesztés a prózaversekből felépített Szajla, nyom-hagyás,
miután hetedízigleni (és Isten tudja csak, hányadízigleni) őseinek Szajlája, az 1943-ban
született Oravecz Imre Szajlája – ha nem nyomtalanul is – megsemmisült. (Amit megha-
gyott „a közös”, az padlásra, fészerbe került. Kétélű a kérdés az Epilógusban: „meg lehet
őrizni, meg lehet semmisíteni egy élet, egy kultúra feleslegessé vált / kellékeit?”)

Tanulmányok egy regényhez máskor is jelennek meg, mígnem meglelik végső helyü-
ket a regény nagyságrendű és terjedelmű Halászóemberben, ahol is Töredékek egy falu-
regényhez alcímmé változnak, – s kiegészülnek –től -ig évszámmal.

A Halászóember figyelmes megolvasója lépten – nyomon kísértésbe esik: ne mondja –
e a Szajla – könyvet faluregénynek, egyedülálló faluregénynek, noha a szerző óvatosság-
ra, mértéktartásra int a töredékek egyértelmű szóval és a műfaji megjelöléshez fűzött ha-
tározóraggal. (Tudniillik, egy faluregény vagy falueposz soha nem lehet teljes. )



Bakajsza András  

18

Oravecz Imre

Évszázadnyi időből hasítanak belénk Ady kijelentő mondatai: „Milyen csonka ma a
Hold… Minden Egész eltörött, / Minden láng csak részekben lobban, / Minden szerelem
darabokban…” Kortársa, Rilke leszögezi: „Elönt a sok… Széthullunk mi is. ” Vagy ve-
gyük József Attilát: „…csak ami nincs, annak van bokra… ami van, széthull darabokra. ”
Ám a töredékek a valahai egész részei. Sütő András tükörcserepekből rakja ki gyermek-
korát, a nem teljes képet (az lehetetlen), hanem a fölmutatásra és megőrzésre mégis ér-
demeset, hogy kirajzolódna Pusztakamarás a mában is. Az Anyám könnyű álmot ígér
naplójegyzetei „parányi világ”– ba visznek, s ez a jelzett szó nem képtelenség. Egy falu
egy világ volt. (A Szatmár megyei Magosliget boldog emberré tette Móricz Joó Györ-
gyét, holott a regény szociográfiája másról beszél. )

A hagyományos faluregényen vagy novellafűzéren formálódott ízlésű olvasó vagy re-
gényes vagy szociográfikus nagy– és kisepikára gondol, mikor megakad szeme a műfaji
megjelölésen. Szabó Pál Talpalatnyi földjére, Mikszáth Jó palócokjaira, vagy az ideért-
hető Balogh-család történetére, Veres Péter hallatlanul gazdag paraszti világára, mely
valóságos tárháza a népi kultúrának, társadalomrajznak, néprajznak.

Természetesen világirodalmi alkotásokra is, a négy évszak örök körforgásába ágyazott
Reymont-regényre, a Parasztokra. Lipce lakóinak arcéle, mindennapjai, nem idegenek a
közép- keleteurópai, így a magyar olvasóknak. Örök jelkép lehetne mindenütt, ahol
földmíves kultúra alakult ki. Az öreg Boryna, amint fölkel szélütöttségéből, vetőmagzsá-
kot vesz magára, s már indul is. . . Vetés ideje van: vetni kell, ha nem is épül föl az em-
ber, s a tavaszt sem éri meg.

Száz év magány – jut eszünkbe a latin – amerikai Garcia Márquez költött faluja,
Macondo, amely valójában az író szülőfaluja s gyermekkorának színtere. A Buendía csa-
lád históriája időről időre megérinti vagy meg is fogja a könyvbe feledkező lelkét. Csak-
úgy, mint a falun tovább élő középkor hagyományai, amit a magyar Oravecz Imre más
égövben érzékeltet.
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Óhatatlanul társítódnak a töredékekből is fölépíthető Szajla faluregényhez helység cí-
mű és helységhez kötődő irodalmi szociográfiák: (az Oravecz-versben Szajlára látogató)
Illyés tárgyias leírása a Puszták népéről vagy Nagy Lajos „egy napnyi” Kiskunhalomja
stb. Érdemes idézni az Illyés Gyula Szajlán c. monológból a „látogatást” megokoló soro-
kat: „…mesélek magának. Arról, mi történt itt, és miért. Nem, mert / újat mondok vele,
hanem hogy jól mondom-e. ” A mi történtre ez a vers is válaszol. 1983-ban (előbb a Szép
versekben) így sorakoznak a riasztó – és már orvosolhatatlan – jelzések: „Találkozott va-
lakivel a még itt lakók közül? Látta a düle- / dező bognárműhelyt? Nem szegte kedvét a
pusztulás képe? …elhagyott szérűk, üres is- / tállók, megroggyant csűrök… rozsdás
eketeliga… csalán… bürök…” (Ráolvashatnánk Nagy László Zöld Angyalát!)

Oravecz korszakos vállalkozásának mértékére és mércéjére következtethetünk a már
lezárt életművű Illyéshez szóló „jól mondom-e”, a nagy írói titkot asszociáló, ám nem
kérdő hangsúlyú szavaiból. A legjobbakat szem előtt tartó

művészi teljesítmény biztosítéka a beszéd befejezése: „…úgy van itt, hogy nincs itt. ”
Tárgyiasság és személyesség együtt jár az ő három nemzedékes, három korszakos köny-
vének faluvilágában is.

1963-ban, derékroppantó diktaturában írta Czine Mihály a Talpalatnyi földről: „A teg-
nap falujáról nem ismerek szebb regényt. ” Akkor még, a 940-es évek elején ki gondolta
volna, hogy itt a 940-es évek végétől szovjet típusú kolhozokba tereléssel pusztulásba so-
dorják a sokszázados földmíves kultúrát? Történelmi tragédiához, kimúláshoz nem illik
szép regény, anekdotikus, idillbe hajló ábrázolás, még csak szentimentális elégia sem. Az
igazság való hozzá, a könyörtelen igazság, újfajta földolgozásban.

Oravecz Imre kedveli a Mikszáth-elbeszéléseket, -regényeket, tudjuk a Halászember-
ből. A „kis műfaj”, melyben Mikszáth megörökíti szülőföldjét – távol a bölcsőhelytől,
Szegeden – fölemlegethető, mikor Oravecz Mátra vidéki faluja, költőfiának szülőföldi
kötődése, sőt meghatározottsága életművében, legnagyobb s legeredetibb alkotásában, a
Halászemberben olyannyira nyilvánvalóvá válik. „Számomra ez a falu az első hely, a
HELY” – vallja változatlanul, miközben sok verse éppen a változást, a legfőbb törvényt
boncolja. (Mint a zsidóknak – bárhol is születtek – Jeruzsálem a legfőbb örömük és bá-
natuk. ) De csak akkor hű hozzá, ha tárgyiasan elemzi az események, a változások – és
erőszakos változtatások – okait, a miért történt következetességével. (Mikszáth erről ele-
ve lemondott. )

A szajlai parasztfiú, magyar – német szakos középiskolai tanár, jóval messzibb megy
az északi hegyek karolásából, s nagyapja, apja nyomán is járva, Észak-Amerika különbö-
ző tájain él. Arizonában puebló indiánok, illetve a hopik

törzsi területén élete sorsfordító élményével szembesül. Két év közöttük, egy többezer
éves földmívelő kultúrában, megváltoztatta őt. (Rilke Egy archaikus

Apolló-torzó kapcsán sürgeti a változtasd meg-et. Oraveczre úgy érvényes ez, hogy
rátalál Szajlára, céltudatosabb, még letisztultabb lesz. Tudván tudja ezekután, hogy mi a
dolga a világon. (A hopik könyve, Oravecz műve, meditatív olvasást igényel. )

A tiszaháti falu küldöttjének: Móricznak vallomása igazolódik mindannyiszor: „A
művészethez a fájdalom emel és a krisztusi feltámadás. ” A forrás rendre Tiszacsécse,
Szklabonya, Biharugra és a többi szülőhely. A szajlai Oravecz Vallomásában mélyről bu-
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gyognak felszínre a forró szavak: „Itt vagyok, / atyámfiai és atyámlányai, / ti, úgynevezett
kétkeziek… fajtátokbeli vagyok, / tőletek származom, / tőletek kaptam… azt a képessé-
gemet is, / mellyel verset írok…” (Hosszan folytathatnánk a sort. ) „Ez itt falu, az én fa-
lum. / Innen jöttem és ide térek…” –mint harangütések, úgy hullanak Érmindszentre Ady
mutató névmásai, főnevei és egymást feltételező, kiegészítő igéi. Oravecz Imre nem sétát
ígér, még csak nem is sok sétát. Neki Szajla: Élő múlt. Ily módon feladatának tartja (ez a
hozzáillő szó), hogy ne engedje vele halni. Hogy a hagyományostól eltérő módon, meg-
maradó írásban megmutassa, hogyan éltek elei, rokonai, falubelijei, (a történelemben csak
misera plebs contribuens, a szegény adózó népnek nevezettek) a földtől és alapvető mun-
kaeszközeiktől való megfosztásukig, sőt a „közös”-be kényszerítésük utáni időig. „Már
nincs más, csak ami volt, / a falu… a megállt idő,

az örök nyár. ” Így kezdődik és így fejeződik be az Élő múlt. (Nem érdektelen talán:
Szabó Lőrinc is örök nyárban látta – láttatta Tiszabecset a Tücsökzenében. )

Örök társak, így nevezi őket: „mind itt vannak a kedvesek, a drágák, / kiket szerettem,
kik szerettek, de már elmentek… követnek mindenhová, Dolyinába… Amerikába… és
velem lesznek a mennyben is. ” Így válik érthetővé az első olvasásra meghökkentő, de
legalábbis elgondolkodtató interjúrészlet: „…a földműves indián kultúrán keresztül talál-
tam rá Szajlára… alig maradt belőle valami, később pedig már semmi…” Nos, a semmi-
ből, az alig valamiből sorsokat teremt, amint Eszterházy Péter találóan megállapítja.
„Adott szót azoknak, akik nem tudnak beszélni. ” A Dunánál József Attilája ezt így
mondja ki: „Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, / öltek, öleltek, tették, ami kell…
Enyém a múlt és övék a jelen. / Verset írunk – ők fogják ceruzámat / s én érzem őket és
emlékezem. ” A teremt ige valóban illő kifejezés, s Oravecz is ilyen értelemben terem-
tette meg faluját el nem rontható, precízen megszerkesztett versekből – az én és a falu
magányában. Tehát nem sebes villámmal csapva (miként A Magánossághoz Csokonaija
szemléltette) hanem szabatos szavakkal, szigorúan tárgyszerűen, tanulmányozva mintegy
a helyszíni objektumot, erdőt, mezőt, tárgyat – és embert.

Édesanyja emlékének ajánlotta a Halászóembert, nem csak az erős fiúi szeretet okán.
Azért elsősorban, mert ő volt a „legszaljaibb szaljai. ”

Én és a falum. Chagall festményén fölnagyítva szerepel az emlékező, egyszerre ro-
hanják meg emlékei, a szürreálissá vált reális világ. Oravecz többnyire kivonja magát a
versszerkezet tengelyéből. Szajlája válogatott idősíkokon épül, versről versre népesül,
gyarapodik emberi kapcsolatokban; növény – és állatvilággal egészül ki, nevek bukkan-
nak elő, természeti, bel- és külterületiek, létesítménynevek, közlekedésiek, vízrajziak, ál-
lattartásiak, szolgáltató lakóépület nevek,

mint a természetes névadás korának tanúi – a legrégebbi időkről is regélhetnek. Ne
csodálkozzunk a versek szerves részét képező szóföldrajzi vizsgálódásokon.

Szajla, a falu, a magyar falu mindenestől támad föl, kel ismét életre. Holott az oktro-
jált történelem vasekéje kifordította természetes járásából, vasboronája pedig úgy el-
egyengette (a 960-as évekre), hogy tisztességes temetésre sem futotta a múltat végképp
eltörlők uralma alatt. (Az oroszoknál Jeszenyin temette elégikus líraisággal:

„Idegen vaskarok, mogorvák, / az ilyen dalt nem tűrik el. / Kalász – lovak fejük te-
metkezőhelyek stb… És mindezeken innen: személynevek, utca- és dűlőnevek
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lehajtják – / nekik a régi gazda kell. ” Ő is megjárta a nyugati világot, Amerikát, míg-
nem hazatérve felforgatva találta az otthoni falvakat, szülőfaluját, ihletének forrásvidékét.
Borongva szól, magára maradtan: „Elmúlt a förgeteg. Kevesen bírtuk épen. / Hány nem
felel a hívó szóra! / Most az elárult földre visszatértem, / ahol nem jártam nyolc év óta. /
Kit hívjak? . . . ott, hol álldogált szülőlakom, / mostan hamu hever és úti homokréteg. ”)

Oravecz – a záró ciklust, a Közelítő napot leszámítva – pórázra fogja a poétikusságot
könyvében. Mint mérnöki pontosságú megfigyelő és párját ritkító tudatos emlékező, az
objektív lírát részesíti előnyben (lelki alkata szerint), s feddhetetlen tárgyilagossággal
tárja olvasói elé szülőhelyét – térben és időben. Miért? A konkrét feleletet a bármikori rá-
kérdezésre Nemzedéktársaimhoz forduló versében – az ő szava szerinti „jó” versében –
fedezhető fel: tartozott vele magának, őseinek, az utókornak. Tegyük hozzá: a családjá-
nak az Oravecz –”had”– nak a szajlaiaknak, a volt szajlaiaknak is. Úgy természetesen,
hogy plebejus érzés fűti – nagy, összegző alkotásit első olvasásra észrevehetően – hely-
szín és tárgyverseit is.

Szokatlan könyv az Oravecz Imréé. Aki nem élte, élhette meg a hagyományőrző (a
kultúraőrző!) paraszti kultúra természetességét, majd tervszerű szétzilálását, (nem a múló
– változó idő által érintetett, hanem a bolsevik önkény eszközeivel és módszereivel
elvégzetett) -, az nem ismerheti, nemigen értheti a költő nem múló megrendülését, felpa-
takzó fájdalmát. Emeljünk ki két szót Alexa Károly tanulmányrészletéből: a mindent és a
semmit. Az „ahol minden megvolt” Szajlája helyett az „ahol már semmi sincs” Szajlája
fogadta a haza-hazatérő meglett embert. Szerencsére-és minden faluszerető, falubecsülő
szerencséjére-, a közülük vétetett Oravecz Imre emlékezetében, látásmódjában (jól csak a
szívével lát az ember) sok minden megvan. Ezt a sok mindent ő töredéknek nevezi, s ez
így van rendjén, noha ezekből a darabokból és szálkákból egybeilleszthető a kerítésen
belüli és kívüli szajlai élet a maga növényi, állati, emberi világával. Az eligazodást Szó-
magyarázatok (tájszavak, angol kifejezések értelmezése), Névmutató, Címek betűrendben
segítik a Tartalomjegyzék előtt.

A nyolc fejezetre tagolt, vaskos könyv első részének címe: Baji – pást. Egy személy és
földrajzi név. Buksi I. az első írás címe. Pusztulást, a kedvenc kutya pusztulását láttatja,
az élőbeszéd szólamaira tagolt, úgyszólván soronként változó terjedelmű a vers és próza
határain álló oraveczi alkotás. Az Oravecz – porta udvaráról indul a falufölépítő vállalko-
zás. Lehetne jelkép a portaőrző korcs pusztulása, a visszavonhatatlanul elpusztult, meg-
semmisült falu jelképe.

Az emlékezet hálójában egy emberi létesítmény, egy kőfal akad fenn másodikként, a
nagyapjával, az apjával, a testvérhúgával és a szomszéddal. Költők tudják csak – József
Attila pl. – mások számára is jelenné tenni a semmibe tűntet: „Enyém a múlt és övék a
jelen… s én érzem őket és emlékezem. ”
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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!

Vízcsepp gyűlik, szerteperdül
Kocsonyásan ujjbegyen,
Örvényekben zúgva kergül
Bugyborékos rejtelem.
Híd lábánál felgyűrődik
Mint ágyon az ágynemű,
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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.

Építsd újra törmelékből,
Van kagyló, üvegszilánk,
Bárha földünk százfelé dől,
Éned mindent összeránt.
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Lábjegyzetek
„A” személyes dialógus fenomenológiájához

„A vallás valamennyi valóságos meghatározása kölcsönösségen alapszik. ”
Feuerbach

Ha az ember társas lény, úgy istenei sem lehetnek magányosak. Amiképp a mindennapok
világa a szent szférája által meghatározott, úgy e szentség is értelmetlen saját meghatározottja
hiányában. Mi végre az isteni szeretet, az istentisztelet alapköve, ha Istennek nincsen mit sze-
retnie? Pontosabban: ha nincsen kit szeretnie! S vica versa.

Miért szeretnénk valakit, aki minket nem szeret? Hatalma miatt? Ugyan. 1 Hálából létün-
kért? Talán. Ez már épp elég. A szent teremt meg bennünket, vagy mi teremtjük a szentet? A
kérdés metafizikai, a vallást kutatónak (amennyiben nem akar se misztikus se önmaga kutatási
tárgya lenni) e tájt tanácsos visszakoznia. E kérdés nem kérdés a vallás számára se – főképp
nem az múlt időben (avagy originalis evidenciájában).

Sokáig legalábbis ezt gondol(hat)tuk. Érdekes azonban megfigyelni e kérdés jelen idejű
elhallgatását (vallási elbeszélésekből való szemérmes kiesését), szinte semmibe vételét2 – s
ellenben múlt idejű (temporalitáson tűli metafizikai) egyértelműségének s fontosságának han-
goztatását; éppen vallásos körökben. A jelen lassan kigyomlálódik a vallásos elbeszélésekből,
a múlt felértékelődik, általános kérdés lesz. Társas kérdés.

Ez a temporális szemérmesség fel kell keltse gyanúnkat. Itt valami el van hallgatva, vala-
mi változik. Lényeges lesz hogy Isten teremtette-e a világot, s az embert; de elhallgatott hogy
miért nem cselekszünk ennek megfelelően! A vallási elbeszélésekben valami megszűnik
meghatározónak lenni; megint más éppen kialakulóban van. A változás leírható. Az elbeszélé-
sek változnak, az immancia s a transzcendencia párbeszéde átalakul. Mi ezt az átalakulást kí-
séreljük meg nyomon követni, feltárni ezen esszében. Lényegében a vallásos diskurzus feno-
menológiáját igyekszünk rekonstruálni.

Érdekes, hogy a diskurzus alapköve úgy tűnik nem valami kiterjedt, mindent beborító fun-
damentum, bazalt ős-monolit, de éppen egy kis, sokszor méltánytalanul elfelejtett kövecske,
egy homokszem a gépezetben, mely annak része. Egy belső skrupulus – maga a tökéletlen
lelkiismeret…

A vallási elbeszélések leírásáról
Vizsgálatunk nem metafizikai – de leíró, sőt fenomenológiai kíván lenni. Ennek alapfelté-

tele a kutató mint kutató világnézeti epochéja. 3 A ma szentségtapasztalatának nem valamiféle
igaz vagy hamis értelmet kívánunk adni – a szentségtapasztalatot nem is igazoljuk, nem is cá-
foljuk, de éppenhogy: vizsgáljuk. Mivel a szentségtapasztalat közvetlen csak a tapasztaló

                                                          
1 Ez a puszta szimbolizmus, a mágia területe. (Vö. Frazer, 1998). Erre is kitérünk majd a későbbiekben. Ti. mennyire lehet
a személyesség, egyfajta magányos diskurzus egy személytelen hatalom elsajátításának s gyakorlásának alapja? (Ld. még
Hamvas: Scientia Sacra)
2 Mely elhallgatás nem összetévesztendő evidens megválaszolásával. Az utóbbi esetben a kérdés értelmetlen, mert válasza
evidens; az előbbiben már maga a kérdés is zavaró – megválaszolása kínos. Ez utóbbi a mai helyzet.
3 Teljesen tévesnek tartom a világnézeti semlegesség fogalmát. Azt is szem előtt kell azonban tartanunk, hogy egyesek ta-
lán nem képesek e kutatói kritériumnak (epoché = ítélet felfüggesztése) megfelelni. Az ilyen szerzők tollából viszont feltá-
ró-leíró monográfiák helyett folyton újrafogalmazott ontológiai állásfoglalások születnek – melyet mi el kívánunk kerülni.
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számára hozzáférhető, a róla szóló elbeszélések vizsgálata látszik az egyetlen járható útnak.
(Hiszen a vallás lényegében meg-vallás; a misztikus érzet és tapasztalat is ezen keresztül arti-
kulálódik s „jön világra”). A belső jelentéstartalmakat narratívák segítségével igyekszünk
feltárni, közérthetővé tenni.

Sokan ezt veszteségnek vélhetik, de szerintem nincs igazuk. Hűvös derűvel s jóindulattal
viseltethetünk minden metafizikus vallásmagyarázó iránt, ha felismerjük, elbeszéléseik in-
kább tartoznak vizsgálatunk tárgykörébe, mintsem annak alternatívái. 4

A vizsgálat látszólag külső, mivel csak elbeszélésekre épül. De csak látszólag. Az elbe-
szélésben nemcsak kifejeződik valami belső, de ez a belső valami, amit nevezzünk világta-
pasztalatnak, már önmagában elbeszélés jelleget ölt. Ha ezt (f)elismerjük (akár Husserl, akár
Loszev, akár Cupitt nyomán), teljesen új módszertant vezethetünk be.

Hogy a világviszonyulások elbeszélésekben hozzáférhetőek, az világosan megfogalmazó-
dik már a Karteziánus meditációkban is. (Husserl, 2000) Ez a mű tételesen is kimondja, hogy
„az én önkonstitúciójának fenomenológiája egybeesik az egyáltalában vett fenomenológiá-
val… az én úgyszólván egy »történet« egységében konstituálódik”. Másutt Husserl hasonló
összefüggésben szó szerint „élettörténetet” mond. Önkonstitúció és élettörténet tehát szorosan
összetartoznak.

Érdemes továbbá belegondolni, hogy a világviszonyulás minden világi tapasztalatot integ-
rál. 5 Ha racionális materialista tudós vagyok, a betegséget baktériumok s vírusok okozzák, ha
jakut sámán, úgy a szellemek rosszindulata. Már a betegség tapasztalata sem azonos – más el-
beszélésben tételeződik. De már e nevetséges szószaporítás is árulkodó: „racionális materia-
lista tudós”. Ám ez nem szószaporítás, de éppen koncentrált elbeszélés, Loszev szavaival:
személyes élettörténet, újkori mitologéma.

Transzcendens kontra transzcendentális
Néhányan hajlanak annak belátására, hogy a szent leglényege nem transzcendens, elvá-

lasztott volta, de transzcendentalitása (Vö. Cupitt, 52-53. o. ), mely elbeszélésekben hozzáfér-
hető. Mi is ezen a határozott véleményen vagyunk. Ez legitimálja vizsgálatunkat. A szent-
világban-lét (ahogy Eliade parafrazálta Heideggert) felfokozott elbeszélést jelent, nagyfokú
jeléhséget. Általa minden tapasztalat jellé válhat – a szent megmutatkozásává. 6 Ezt nevezi
Rudolf Otto divinációra való hajlamnak.

A szent tehát transzcendentális – de nem abban az értelemben, hogy a tapasztalattól füg-
getlenül létező. De éppen azt megelőző, sőt integráló alap – valami előzetesen tételezett, sőt
jelenlevő, mely lehet ugyan transzcendens, elválasztott, túllévő – de nem szükségképpen az!7

Mind sok múltbéli-, mind napjaink sok paravallásinak titulált jelensége imígyen biztosan tel-
jesebben megérthető.

Ám ezen esszében általánosságban beszélünk – csak az igazoláshoz hozva a különös pél-
dákat, mivel vizsgálatunk filozófiai, s nem szociológiai. Nagy léptékben igyekszünk megfog-
                                                          
4 Ide tartozhat – csak példaként – Hegel, Hamvas, Eliade, Guénon.
5 Ez a világ adott esetben lehet más-világi is!
6 Ma már azt kell mondanunk, nemcsak hogy a természet törvényei is, de csak azok igazán! Jobb esetben az Élet és Tudo-
mány kozmológusainak egyértelmű metafizikai fejtegetéseiből, rosszabb esetben valamely önmagát adekvát kvantuum-
fizikusnak kikiáltó teológus könyvbe zárt hitéletéből juthatunk erre a következtetésre.
7 Amit manapság vallási inkulturációnak definiálnak nem magyarázat pld. a Láng János által a kettős természet motívuma-
ként emlegetett jelenségre, mikor is pld. Ausztrál bennszülöttek elbeszéléseiben a Nap együtt játszik az emberekkel, a Hold
fára mászik, az ürülék meg dalokat énekel s vígan dúdolva udvarolgat egy fehérszemélynek.
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ni, leírni a szentségtapasztalat –, a szenttel való diskurzus posztmodernné, érzékivé változását.
Eközben mindvégig az elbeszélések belső jelentéstartalmainak lassú átrendeződését, végső
soron a transzcendentális világviszonyulások megváltozását kutatva.

Posztmodern, érzéki, személyes elbeszélések
A vallási tapasztalatok mindig transzcendentális mezőbe ágyazottak, s narratívákban hoz-

záférhetőek. A posztmodern csak a nagy elbeszélések végét regisztrálta – az emberi indivi-
duum továbbra is egységnek tartja magát, s ezen egységét éppen elbeszélései biztosítják szá-
mára. Egy ember lelki jelenségeinek összességét kontextualitásuk emeli individuummá. 8 A
vallási kontextualitást Loszev abszolút mítosznak (Loszev, 2000), Otto divinációra való ké-
pességnek (mely alatt a ’szent’ felismerését érti a jelek világában – ld. Otto, 1997, 168-178.
p.), Máté-Tóth András (in: Teológia és vallástudomány) sensus numinisnak, Don Cupitt
transzcendentális programozottságnak nevezi.

Minden fenomenológiai vizsgálat nullparadoxona lényegfeltárás és előítélet-mentes leírás
között feszül. Az előbbi érdekessé, az utóbbi hitelessé teszi az elemzést. Ennek kielégítő fel-
oldását a transzcendentalitás újrafogalmazása adhatja kezünkbe. Transzcendentalitáson tehát
jelen esszében az egyén világban történő önkonstitúciójának előfeltevéseit (mint világformáló
erőt) értjük – ontológiai állásfoglalások, szemléleti-viszonyulási formák, kozmológiai s élet-
történeti mitologémák eleven, tapasztalatokra nyitott, s azokat integráló mezejét. Tegyük hoz-
zá, függetlenül attól, hogy mindez a tudat háta mögött (Tengelyi, Hegel) zajlik-e le.

Személytelen hatalom, személytelen hívő
Ha a szenttel való diskurzus folyamatjellegét, változását kívánjuk feltárni, a kezdetekhez

kell visszanyúlnunk. Találó Eliade azon megfogalmazása, miszerint a szent a tudat struktúrá-
jának egyik eleme, s nem e tudat történetének egyik állomása. Ez nagyon igaz, de ennek evi-
denciájával egyenlőre nem tudunk mit kezdeni. Toljuk hát időlegesen félre. Lényegében visz-
szajutottunk a kezdetben már boncolgatott kérdéshez: a szent teremt meg minket, vagy mi te-
remtjük a szentet?

A vallásfenomenológus (különösen aki olyan csodabogár, hogy még fajtársaira se hason-
lít) az ilyen esetekben bölcsen hallgat, s ha tisztességesen jár el, a ’kölcsönösség’ zavart kö-
hintésén túl legfeljebb azt jegyzi meg, amiben bizonyos: a vallást az ember teremtette. Hor-
váth Pál szavaival a vallás mindenkori alanya nem Isten, de az ember. Isten a vallás tárgya. A
vallás rendezett, emberi viszonyulás Istenhez. S akkor kikerültük, hogy bármit is mondanunk
kelljen arról, ontológiailag valami valóságoshoz viszonyul-e az ember. Az epoché omlékony
határain belül maradtunk. 9

Kezdetben persze aligha beszélhetünk még Istenről. A szentről, szentségről annál inkább.
Tehát általánosabban megfogalmazva: a vallás rendezett, emberi viszonyulás a szenthez (Das
Heilige). Csakhogy amennyire ma evidensnek látszik ezen viszonyulás személyes volta, úgy a
történeti kutatás (ha tetszik: ascendens vallástörténet) szerint ennek mindenkori általános té-
telezése éppennyire képtelenség is.
                                                          
8 E kontextualitás természetesen nem csak vallásos embereknél figyelhető meg – de náluk a jelek reflexiója sokkal intenzí-
vebb. Sartre éppen e mindenkinél meglévő jelenségre kívánt fenomenológiai pszichológiát alapozni (Sartre: Egy emóció-
elmélet vázlata)
9 Hiszen még ha nagy adag fantáziával ki is gondolunk valamiféle ős-kinyilatkoztatást, s isteni kényszert, a vallás akkor is
emberi viszonyulás marad!
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Máig fennmaradtak egyes természeti népek, lejegyzett elbeszéléseik (meg-vallásaik), arról
tanúskodnak, hogy tagjaik elkezdték a természet erőit valamilyen homályos módon megsze-
mélyesíteni. Még ha ez nem is terjedt tovább a névadásnál, s a rituális viszonyulás primitív
formáinál. Nem nehéz azonban belátni, de legalábbis megengedhető hipotézisnek tűnik, hogy
az ősember legelőbb valamiféle személytelen, intenzív érzéki hatalmat ismert fel a világban.
Villámlás, természeti erők, vadászszerencse. Legelső ősünknek valamiképpen ugyanis
transzcendálnia kellett magát a világtól. El kellett attól legalább részben válnia, hogy felis-
merje azt. Máskülönben – ahogy azt Lacan más megfontolásból plasztikusan szemléltette –
továbbra is a nagy kozmikus ’világ-omlett’ része maradt volna, nem válhatott volna személy-
lyé, aki felismer valami különöst – elsősorban magát s személytelen hatalmat – a világban.

Ez a szenttel való diskurzus kezdetleges ős-kiindulópontja, noha még nem beszélhetünk a
szenttel történő valódi dikurzusról, szembe-fordulásról10. Szerencsétlen ősember egy világból
hirtelen két világba csöppent. Adva volt saját maga, s a külvilág. A személytelen hatalmak
ekkor még a külvilág szerves részei voltak – sőt a hirtelen felismert külvilág maga is ilyen
hatalom lehetett. A Frazer által leírt szimbolikus befolyásoló-mágia lényegében egyszerű rítus
volt, a külvilág befolyásolásának tapasztalat által kialakított eszköze.

Ebből az időből persze igazi elbeszélés nem maradt fenn, de az ősember hátrahagyott kel-
lékei maguk is beszédesek, legalábbis számot adnak nyelvének mibenlétéről. Mindehhez hoz-
závéve a kulturális antropológia primitív fejlődési fokon konzerválódott törzsekről szóló
eredményeit a fenti rekonstrukció jó eséllyel elfogadható. A főbb jellemzők még egyszer: a
világ teljes mértékben érzéki, ellentéte a belső észleletek tára mely két világ még gyakran el-
választhatatlan egymástól. 11 Az ősember társas lény, megszületik világviszonyulása, mely
egyszerű elbeszélés jelleget ölt. Az elbeszélés iránytűként szolgál, egyenlőre még csak a vi-
lágban történő homályos önkonstitúcióról, a közösségi mibenlétről, az érzéki világnak való
kiszolgáltatottságról s annak eseti befolyásolásáról ill. befolyásolhatóságáról szól. Az ember
„kinyitotta szemét arra az egyetlen világra, melyet ismer”; s részben még önmaga is ezen vi-
lág részese maradt. 12

A harmadik világ… a mediatizmus kezdete
Ahogy az ember kezdetleges rítusaival egyre inkább befolyásolni igyekszik a külvilágot, úgy

kapcsolata vele egyre inkább személyessé lesz. Kezdetben a világ az ember próbálkozásait si-
kerrel vagy sikertelenséggel jutalmazza. Ez csak a rítus mibenlétéről, eredményességéről árul-
kodik. Ezt az állapotot Eliade részletesen elemzi „A szent és a profánban”. Mivel a pontosabb
befolyásolás létkérdés, a befolyásolni kívánt erőket, hatalmakat az ember elkezdi megszemélye-
síteni, sőt rítusai is egyre személyesebbé válnak. Amint az ember immár a világot is

                                                          
10 Szembe-fordulásnak írom, mivel a szent s az egyén kölcsönös észrevevését értem alatta, az arcok egymáshoz fordulását,
mely nem hordoz feltétlen ellenkezést magában, eredete mégis erre megy vissza.
11 Hiszen a személyesség s személytelenség ekkor különösen és atavisztikusan inkorporatív, szinte artikulálatlan. Bár az
ilyen kijelentések belátom veszélyesen Hegel-közeliek és konspiratívak, így jobb tehát példát ddni miről is van itt szó: egy
elhunyt ismerős emlékének megjelenéséről az álomban, melynek realitása ekkor még evidens, s némely valláskutató szerint
a túlvilághit, szellemvilág-hit, stb. alapja.
12 Ne gondoljuk, hogy valami távoli, misztikus dologról van itt szó. Ahogy egy korábbi lábjegyzetben már említettük, a
szent ezen közvetlen érzékisége egyes törzsekben egészen napjainkig fennmaradt! Sok észak-amerikai indián-törzsnél is
hasonló világviszonyulást figyelhetünk meg, sőt ezen esetek, elbeszélések részletesebb elemzése arra is rávilágíthatna,
hogy a különbség nem egy esetben csak az egyének s a külvilág szilárdabb elkülönülésében, valamint a közösségi hovatar-
tozás felértékülésében érhető tetten.
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transzcendálja, létrejön a szent saját világa. Babilon, Mezopotámia ennek remek példája. A kö-
zösségi elbeszélés felértékül, a szent immár elválasztott lesz, de mégis a közösség életének ré-
sze, teljességgel inkulturatív. A szent immár törvényeket hoz, a külvilág az ő mása lesz (imitatio
dei). A szent meghatározza a mindennapokat, de részben mégis kiszámíthatatlan marad, még jó
adag tremendumot hordoz. A szenttel való párbeszéd mediátorok útján történik. Az „adok, hogy
adj” elve sokáig fennmarad. A szent transzcendentalitása elsősorban közösségi jellegű lesz, az
egyén a világban azon közösség elbeszélése alapján tájékozódik, amelybe beleszületett. Minden
népcsoportnak saját istene/istenei, saját szentségei vannak. A szentről szóló elbeszélés ekkor
magának a kozmosznak az elbeszélése, melyben az egyén mint a közösség tagja él. Ám ne va-
lamiféle egyetemes metafizikai kozmoszt képzeljünk el – a térképzet, ahogy Eliade rámutat kö-
zel sem homogén, mi több a külvilág lényegében káosz, melyből az adott nép istene alattvalói
számára részeket ragad ki, s abban kozmoszt teremt, kiszámíthatóságot – s mindezért jutalmat,
áldozatokat vár el.

Hogyan lesz a tévedésből, haragból igazságtalanság? A Skrupulus megjelenése…
Természetesen kénytelenek vagyunk nagy léptekben haladni, s pusztán a szenttel való vi-

szony alapján jelezni a főbb sarokpontokat. A szent felelősségre vonása pedig egy ilyen nagy
fordulópont. Ezt többen is felismerték már. Ravasz László mindezt találóan „DE”-izmusnak
nevezte, az örök emberi kétkedésre, az örök emberi „DE”-re utalva. Szerinte ez teremti meg
az Istennel való párbeszéd lehetőségét. Cupitt hasonlóan ír: „A modern értelemben vett isten-
hit tehát nem azzal kezdődött, hogy valaki kieszelt egy érvet Isten létezésének bizonyítására,
hanem azzal, hogy valaki kérdőre vonta az isteneket, és kritikailag kezdett gondolkodni… Is-
ten tehát, ismétlem, azzal az eshetőséggel született meg, hogy őt is kérdőre lehetett vonni. Is-
ten és az emberi szubjektivitás többé-kevésbé egyszerre alakult ki, és azóta épp Isten a tükör,
amelybe belenézünk, ha önmagunkká akarunk válni. ” Feuerbach ismeretesen hasonló követ-
keztetésre jutott, de hiányolta a kérdőre vonást. Buber egész filozófiája pedig, miközben az
ÉN-AZ kapcsolatból eljut s kifejti az ÉN-TE kapcsolatot, e szembefordulás személyes jellegét
hivatott kidomborítani.

Láthattuk, az előző fázisban a szenthez való viszonyulás közösségileg, mediátorokon ke-
resztül történt, az ’adok hogy adj’ elve alapján. Ha rossz történt az adott szent térben (koz-
moszban), az történhetett az áldozó mediátor hibájából az istenek akaratából/stb. De az ember
nem vonta felelősségre isteneit.

Ám amíg nem emeljük arcunk az ég felé, félelmünk, rettenetünk (tremendum) akár csak
pillanatokra félretolva, addig nem is kerülhetünk személyes kapcsolatba a transzcendenciával
(legfeljebb parancsait hallgathatjuk). (Emlékezzünk, a vallásfenomenológia meghatározása
szerint a vallás emberi viszonyulás a rajta kívül/felette álló valósághoz, a szenthez.) A párbe-
széd előfeltétele, hogy a gondolkodó nádszál kis időre megtörve hajlongását öntudatra ébred-
jen, merjen az ég felé tekinteni. A párbeszéd – Bubber nyomán (Bubber, 1999) mondhatjuk –
nem történhet valami Az-zal, csakis valaki ’Te’-vel.

Hogy ez a jelentőségteljes fordulat, a szentség felelősségre vonása bekövetkezhessen,
szükség van egy skrupulusra, sőt a skrupulusra – az autonóm lelkiismeret térnyerésére. Ez te-
remti meg a szenttel történő valódi személyes diskurzus lehetőségét, s nyit eddig ismeretlen
utakat egyrészt a moralisták, másrészt az elragadtatott misztikusok előtt. Mi több, talán nem
túlzás kijelenteni, az effajta szenttel való személyes diskurzus lehetősége teremti meg a vallá-
sok új generációját, melyek immár legalább potenciálisan világvallásinak tekinthetőek.
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Az effajta diskurzus valódi diszkurzív mezőt indukál, mely autonóm, ám konform transz-
cendentális elbeszélések előtt nyitja meg az utat…

Mit is jelent tehát, hogy a szent a tudat szerkezetének egyik eleme?
Azt, hogy mint láthattuk, már a kezdetekben, az öntudat megjelenése s külvilágtól való le-

válása hajnalán a szent a tudat részét képezi. Amennyiben a szent transzcendentális, világvi-
szonyulást megalapozó s tapasztalatokat integráló, úgy az öntudat is egy történet egységében
konstituálódik, élettörténettel rendelkezik, s ezen jellemzőit minden szekularizáció s
demisztifikáció mellet is megtartja!

Az első tömeges elidegenedés – a „sötét középkor”
A „sötét középkorról” Európában rengeted elbeszélés maradt fenn. Ezek fundamentumai

azonban majd teljesen azonosak. Annyiban hoz új fordulatot, hogy nagymértékben igyekszik
a transzcendentális elbeszélések konformizmusát megnövelni (látható sikerrel), s igyekszik az
autonómiának gátat szabni. A transzcendencia abszolút mediatív lesz (de persze vannak itt
ellenáramlatot képező albigens eretnekek, elbeszéléskódoló misztikusok is, kikről itt szót nem
ejtünk), sőt ellenőrzötten az. Mindez a szent, valamint a vele s róla szóló párbeszéd elidege-
nülését eredményezi.

Az autonómia visszatérte – újkor, modernitás
Az újkor s a modernitás legfőbb jellemzője közismerten a nagy elbeszélések sokasága. A

mediatizmus nagyrészt oldódik (ami azonban paradoxnak tetsző módon éppen hogy a sema-
tizmus előretörését hozza13). Ebben a korban az egyéni elbeszélések megszűnnek konformnak
lenni, de egyetemessé kívánnak válni. A szenttel való diskurzus személyessége nem áll hely-
re, puszta vágy marad. Elindul a szekularizáció, s vele párhuzamosan a szent
deszakralizációja.

Softmodern14 idők, újkori mediatizmus
A posztmodern meghirdette a nagy elbeszélések végét, de jóslata mára idejétmúltnak látszik.

Az elidegenülés tartóssá vált – a mindennapi élet is mediatív lett (közvetített15), s ez a szenttel
való párbeszédre is láthatóan rányomta bélyegét. A vallási élet egy egészen új formája kezd ki-
alakulni, melyet sok valláskutató paravallásinak titulál. A kisegyházak és életmódreformok ko-
rát éljük, egyre-másra születnek kis létszámú, egzotikusan szinkretista tanokkal büszkélkedő
mozgalmak, közösségek. Ezekben a transzcendens hivatkozás egyrészt nagyban oldódik (pld. a
földönkívüli s a földöntúli szféra összemosásával); ugyanakkor az elidegenedés mintha másik
oldalt többszörösen megnyilatkozna. (pld. Aliens-jelenség; fokozott idegenség-érzet). Ezen kö-
zösségek vallási elbeszélései nagyobbrészt egymással kompatibilisek (könnyen „fogyasztható-
ak”), s a lehetséges mértékig nyitottak, könnyű hozzájuk csatlakozni; teológiájuk, elbeszélésük

                                                          
13 Taláén mert ha nincs minek ellen menni s min háborogni (vallási ’diktatónia’), akkor nem nagyon van értelme össze-
vissza menni (zene-metaforát használva a ’vallási diktatón’ iránti ellenérzést követően annak megszünte sokakat a ’tudo-
mányos diktatón’ megnyugtató kattogásába csábít. Lényegében ennek nyugalma s összhangzata szűnik majd meg a
posztmodernitásban, hasonlóan miképp Lyotard leírta.
14 Erről ld. tőlem: Pávay Tibor: Szofrmodern vallási hálózatok.
15 Erről ld. tőlem: Pávay Tibor: A transzcendentális és a cyber.
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nagy szabadságfokkal alkalmanként ’költői teológiaként’ újrarendezhető. Jellemző rájuk a nagy
fokú divinativitás.

Ezen vallások elnevezésére ajánlom a zene világából kölcsönzött könnyű vallások elneve-
zést, mely a zenebeli terminussal parallel nem komolytalanságot jelent, de újdonságot, kreati-
vitás-, s szabadidőorientáltságot; ennek ellenpárjaként pedig a komoly vallások terminust,
mely szintén nem nehézséget jelent, de igazolt történeti hagyományt s transzcendens orien-
táltságot.

Könnyű vallások, a múlt felértékelődése
Érdekes továbbá megfigyelni, hogy ezen kisegyházak elbeszéléseiben rendre észrevehető

valamiféle ősiség iránti túlzó igény. Többnyire ugyan szabadidő-orientáltságúak, de egyes
(egyebekben igen ritka) szekták kivételével nem követelik meg a tagtól az autonómia feladá-
sát s valamiféle belső lelkiséget. Sőt! Kifejezetten a külső érzékekre kívánnak hatni. Ugyan-
akkor többségük saját belső nyelvezettel rendelkezik, így is elősegítve a közösségi elbeszélés
egzotikus vonzását.

Zárszó – a diszkurzív gyakorlatok hiányáról
A könnyű vallásokkal párhuzamosan a tradicionális (avagy komoly) vallások is jelentősen

átalakulnak. (Igyekeznek „fogyaszthatóvá” válni egy fogyasztói, szabadon válogató
társodalomban). Különösen sokat hivatkozottá válik körükben a lelkiismeret. Ezt mintegy ka-
punak tekintik Istenhez, utolsó mentsvárnak, melyen át visszatérhetünk már a Földön egyfajta
szent kozmoszba, majdnem tökéletes világba. A kereszténység esetén e szempontból különö-
sen kedvelt hivatkozás a középkor zárt dogmatizmusa. Ugyanakkor igen szembeötlő sok eset-
ben az egyéni transzcendentális-, nonkonform vallási elbeszélések kialakításának ténye s igé-
nye, az autonóm erkölcsiség hangsúlyozása, valamint a könnyű vallásokhoz hasonlóan a val-
lásuk ősiségére való hivatkozás.

A vallási elbeszélésekben – ellentétesen a könnyű vallásokkal – a szentségtapasztalatok
száma sőt értéke nagyban csökken. Az elbeszélések a jelenről szinte tudomást sem vesznek. A
szentségtapasztalat hiátusával párhuzamosan a szenttel való párbeszéd mértéke és értéke is
csökken. Míg a könnyű vallások tagjainak elbeszélései szerint a szentségtapasztalat többnyire
diszkurzív, mindennapos, érzéki s nyilvános; addig a komoly vallások híveinek többsége már
szinte kapcsolatot sem tart egyházával s a szent szférájával, de folyamatosan hivatkozik arra.

A komoly vallások hívei részéről a szenttel való kapcsolattartás hiátusa komoly változáso-
kat okoz a társadalomban is. Hiszen – mint az elején említettük – ha nem beszélünk folyton a
szentről, attól még az létezhet. Ám ha nem beszélünk hozzá, úgy megszűnik létezni, mivel
kölcsönösséget feltételez. . Számunkra.

Pávay Tibor
doktorandusz hallgató

DE-BTK

Debrecen, 2006.
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A Lónyay- és az Eötvös-családok Vásárosnaményban
I. rész

Ez a két közéletiségéről híres nemesi család évszázadokon át meghatározta Vásáros-
namény és a beregi térség gazdasági és kulturális fejlődését 1945-ig.

Olyan nagy egyéniségeket adtak a Lónyayak a hazának, mint Lónyay Zsigmond, Lónyay
Anna, Lónyay János, Lónyay Albert, Lónyay Menyhért.

A családfájukat századokra visszavezető nemesi család már az Árpád-házi uralkodók ide-
jén eljegyezte magát a közszolgálattal, soraik közül számos főispán került ki Ugocsa, Bereg és
Máramaros megyében.

Namény már a 14. században a Lónyay-család birtokában volt. Már Nagy Lajos királytól
1357-ben vásártartási jogot kapott évente négy országos vásár tartására, amelyet 1418-ban
Lónyay György személyére nézve Zsigmond király is megerősített.

Már a 14. században birtokos volt itt a Lónyayak mellett a velük rokonságban lévő
Naményi család is.

De a Lónyay család volt a tekintélyesebb, ők birtokolták a tiszai vám jogát.
1494-ben Namény mezőváros. Hollós János Herceg egy innen keltezett, a munkácsi vár-

nagyokhoz intézett levelében Naményt oppidumnak mondja.
A 16. század perlekedésekkel telt. A két király küzdelmében a vagyonelkobzások és kirá-

lyi adományozások miatt gyakran cserélődtek a birtokosok. 1526-ban I. Ferdinánd Lónyay
Gergely birtokait hűtlenség miatt elkobozta. Majd vagyonelkobzásra ítélték Lónyay Albertet.

1566-ban egy tatárhorda tört a beregi részekre. Végig fosztogatta és rabolta az egész kör-
nyéket. Naményt is megtámadták a lakosokat elhurcolták. Ennek a pusztításnak eshetett áldo-
zatául a középkorban Naményban működő fazekasság is, melynek telepe a Dohánybeváltó
déli szomszédságában a mai „Nagy ÁBC” helyén lehetett.

1600-ban már az egész környéket a Lónyay család birtokolta. Nevezetesen: Lónyay Eufro-
zina, Albert, István, Gergely és László, valamint István leánya Kata, Nyáry Bernát felesége.

1610-ben már állt a naményi vár, amelyet Lónyay István épített a település keleti szélén.
1628-ban Lónyay Zsigmond és István megosztoznak az összes Lónyay birtokon és a naményi
várkastélyon. Megegyeznek abban, hogy Zsigmond a kastélyból, amely a település keleti
szélén áll, „költözzön át lónyai kúriájába, és Istvánnak köteles legyen a helység végén lévő
dombon /mai Kastélydomb/ amely az akkori település északi végén volt, a mai Namény köz-
pontjában, a Dohánybeváltó mellett/ külön lakot építeni. ” Zsigmond az egyezségnek eleget
tett, a kastély felépült. Bibó István művészettörténész kutatásai szerint ez egy téglalap alakú
reneszánsz stílusú épület volt, amelyet 100 évvel később, 1728-ban alakíttatott át Lónyay
László, az akkori divat szerint kéttornyos, ívelt, árkádos barokk stílusú épületté. Ebbe az épü-
letbe költözött át az egyezség szerint a várból Lónyay István és fia, Gábor. Az épületet 1945-
ig folyamatosan a Lónyay család leszármazottai birtokolták. Legutoljára Lónyay Ilonának a
lánya, Vladár Erzsébet Tomcsányi Vilmos Pál felesége. Idő közben a 18. század végén az
épületet még két toronyszobával megtoldották. Így alakult ki az épület mai látványa.

A kastély felépüléséig Lónyai István és fia, Gábor is a várban laktak, amelyet Lónyay An-
na örökölt, aki előbb Wesselényi István, majd Kemény János erdélyi fejedelem felesége volt.
Tőle a várat és a hozzá tartozó jószágokat az 1669-es kuruc hadjáratok támogatásában való
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részvétel miatti hűtlenségért elkobozták, s a naményi „váracsa is leromboltatott. ” Ezt kapta
meg Absolon Dániel.

A király mégis különös kegyelemből 1689. június 10-én kelt levelében megengedte
Lónyay Annának, hogy a romos várat és birtokát halálig használja, de kikötötte, hogy halála
után az összes birtok a koronára száll. Ez 1693-ban meg is történt Lónyay Anna halálával. A
koronára szállt birtokot I. Lipót Absolon Dánielnek, a király oldalán működő kiváló diplo-
matájának, közvetlen tanácsadójának adományozta. Az adományozásban kétségtelenül köz-
rejátszott a Thököly Imre bujdosása alatt a munkácsi vár 1688-ban történt elárulása is.

Szalay Zsigmond munkácsi harmincados 1693-ban az egész birtokot 13720 forintra, a rajta
lévő javításokat 8700 forintra becsülte. Az egészből az elpusztult vár melléképületeivel együtt
1000, a morotvai halászó hely 300, a révvám 1/3 része 300, egy malom 600 forintot ért. 1695-
ben ismét megbecsültették a birtokot az akkori felmérés szerint 24702 forintot ért a más hely-
ségekben lévő részbirtokokkal együtt.

Az Absolon Dánielnek szóló adománylevél 1696. február 11-én Bécsben kelt, a birtokba
iktatásra 1697-ben került sor, melynek többen ellent mondtak, különösen a Lónyayak közül.
A birtokot nem élvezhette sokáig mert hamarosan utódok nélkül meghalt. Az özvegy, Cauner
Caritász figyelmen kívül hagyva a királyi adománybirtokra vonatkozó szabályokat /ha az
adományozott utód nélkül hal meg, a birtok visszaszáll a koronára/, 1717-ben Bay Ferenc
Bereg megyei alispán és Lővey Sámuel megyei táblabíró jelenlétében 24. 000 forintért eladta
a Lónyay-Kemény féle koronabirtokot Eötvös Miklósnak és feleségének Debreceni Máriának.

A vásárlás után Eötvös Miklós nyomban hoz-
zákezdett a hat szobából álló kúria felépítéséhez. 1720-
ban már állt az épület, a város keleti végén, szemben
az erősen megrongált várral, amelyet Lónyay András
meghagyása szerint építettek a 16. században a Mátyás
királlyal való közös vadászatuk emlékére.

A vár történetével kapcsolatban Feöldi Doby Antal
a Lónyay család története című munkájában (1895) így
ír: „ Ezen vár a XVI. századnak másodfelében kiskorú
Lónyay Istvánnak volt tulajdona, azonban midőn
Kemény János fejedelemnek neje Lónyay Anna 1669-
ben az akkori kuruc háborúban hadi műveleteire az
aranyosmedgyesi váron kívül a naményit is fel-
használta, a csatáknak végeztével úgy az elsőnek, mint
ennek is elrendeltetett lebontása, s habár ez, mint
említve volt, egy a harcban részt nem vett kiskorúnak
volt tulajdona, elkoboztatott. (Még gyermekkorunkban
a várnak egy a leromboláskor meghagyott tornya fennállott.)

Ezen elfoglalt naményi birtok az Eötvös-családnak lett adományozva, és ennek egy részét
s a várat is ezen családnak bárói ága bírta…”

Ebben a várkastélyban még II. Rákóczi Ferenc is járt.
Miközben a felső tízezer a saját birtoklásával és helyezkedésével volt elfoglalva, nőtt a

végletekig megsarcolt és ekkorra jórészt földönfutóvá vált parasztság elégedetlensége, amely
1703-ban a Rákóczi szabadságharchoz vezetett. A szabadságharc alatt II. Rákóczi Ferenc
többször is megfordult Naményban, volt a naményi várkastélynak is vendége, de leginkább
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átutazóban állt itt meg Károlyi Sándorhoz Olcsvára és Vay Ádámhoz Vajára menet. Először
1703. július 16-án, amikor Esze Tamás seregével Váriból Namény felé vonult és a tiszai ma-
lomhoz tartozó csónakok segítségével átkelt a Tiszán, ahol már Rákóczi várta őket. A sereg
Esze Tamás vezetésével még másnap, július 17-én elvonult. A következő nap, július 18-án
adta ki Rákóczi híres kiáltványát a „Naményi Pátens”-t a megyék nemességéhez. A felhívás
nem maradt hatástalan, a köznemesek közül többen csatlakoztak ekkor II. Rákóczi Ferenc se-
regéhez.

A Lónyayak mellett másrészről a vásárosnaményi báró Eötvös család töltött be fontos szere-
pet a beregi térség életében. Eötvös Menyhért és Eötvös Tamás, majd az innen elszármazó
vásárosnaményi báró Eötvös József és fia Lóránd. Itt szerezték meg a bárói címet.

Az Absolon Dániel özvegyének szabálytalan birtok eladására a királyi ügyészség csak 20
év múlva, Eötvös Miklós halála után jött rá (aki gyermekeire, Sándor, Miklós, László és Jó-
zsefre hagyta azt örökségül). Pert indított az Eötvös-család ellen visszakövetelve a megvásá-
rolt birtokot.

Hosszas pereskedés indult, míg Eötvös Sándor Mária Teréziához fordult jogorvoslatért,
aki figyelembe véve a család érdemeit, 1755-ben 21. 249 forint 25 krajcár lefizetése mellett
meghagyta a birtokban az Eötvösöket és 1757-ben a naményi kastélyban ünnepélyesen meg is
történt a beiktatás. 1770-ben Eötvös Miklós, aki Splényi lovasezred ezredese volt, a család
többi tagjának az érdemeit is figyelembe véve megkapta a bárói címet, amelyet aztán leszár-
mazottai is büszkén viseltek, így Eötvös József író, politikus 1848-as, majd 1867-es vallás- és
közoktatási miniszter, a közoktatási törvény megalkotója is.

A Naményban lakó Eötvösök aktív szerepet vállaltak az 1848-as szabadságharcban. Eöt-
vös Tamás beregi főispán volt, fivére Mihály Szatmár megye főispánja, és mindketten a sza-
badságharcnak voltak kormánybiztosai. Ezért a szabadságharc leverése után vagyonukat el-
kobozták, őket fogságra ítélték. A kastélyt elfoglalták, szép parkját elpusztították. Az elvett
birtokot csak 1861-ben, az alkotmány visszaállítása után kapták vissza. A szabadságharc em-
lékét sokáig őrizték magukban az Eötvösök. Ennek bizonyítéka az a 1848-as puska és kard,
amely a kúria 1996-os felújításakor került elő a padlástér padozatából.

A kúria visszaszerzése után, ha romosan is, de még állt az Eötvös-kúriával szemben a 17.
században épült várkastély, amely 1880-táján, mint ahogy azt Lehoczki Tivadar is írja, telje-
sen összedűlt. Az 1752-es kamarai becsléskor úgy írják, hogy a vár posványos helyen áll,
mély sáncszerű árokkal körülvéve. (Ennek nyomai még ma is láthatók a mai Eötvös utca por-
táinak kertjében.) Három emeletes volt pincével mélyítve. A négyszögű udvaron állt két is-
tálló, egy kőből épült konyha, a közepén kút. Az épület szélén egy négy emeletes bástyato-
rony. A várkaput kettős címerrel, a Lónyay-Kemény-család címerével ékesített kőtábla díszí-
tette. Ez a kőtábla nagyon rongált, alig kivehető állapotban a Beregi Múzeum parkjában lát-
ható. A várba árkon keresztül, felvonóhídon lehetett bejutni.

A várkastélyról 1856-ban közölt a Vasárnapi Újság egy képet. Egy erről készül másolat a
Beregi Múzeum dokumentumtárában található (18. D. 620-as számon)
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Foci és forralt bor

Az első meccsemen, életem első felnőtt meccsén bizonyára nem játszhattam volna, ha ab-
ban az évben a polgármesterasszony keresztlányának nem született volna kisfia. Vagy leg-
alábbis ha nem karácsony előtt egy hónappal, s nem egy bortermelő apukától születik, akinek
a nyakán maradt vagy ötven liter nem túl jó minőségű vörösbor. De a bor megmaradt, s mikor
a Polgármesterasszonyék lezötyögtek a Balaton mellé babanézőbe-ami ugye Kispatajdról ha-
talmas távolság, hát még azzal a Ladával-azonnal kijelentették, jó lesz az nekik falukará-
csonyra. Visszafelé a hátsó ülésen a piacon vett babakocsi helyett már egy nagy rekesz bor
terpeszkedett. A bor aztán a Polgármesterasszonyék konyhájába került, s akkor szúrt szemet a
három csatárnak, akik a másnapi meccsről jöttek beszélgetni a nagyasszony férjével, Kálmán-
nal bával. A meccs lassan már egy hete lázban tartotta a kispatajdiakat, hisz az ősellenség
Borsodgulácsot várták a faluba, akikről már egy első osztályos is tudta, mekkora tajparasztok.
Ha ujjal mutogatott valaki az utcán, azzal torkolták le, ne mutogass, nem vagy te gulácsi, a
zöld gyümölcsről pedig csak annyit mondtak a szülők legyintve, hogy érett, mint a gulácsi cit-
rom. Az utóbbi szólás a téeszesítés éveiből származhatott, a másik még ősibb időkből, de tö-
kéletesen kifejezték mindazt, amit egy kispatajdi egy gulácsiról gondol.

Aznap Kispatajd három kulcsembere bizakodva latolgatta az esélyeiket Kálmán bával, és a
konyhaasztal felett egyre szebb álmokat szőttek a másnapi meccsről, melyben végre, gyászos
évtizedek után revánsot vehetnek a borsodgulácsi tahókon. Mostanában ilyen reményteljes sze-
lek fújtak a csapat háza táján: mindez Bitang bá miatt, aki megérkezett Pestről, beköltözött a
pálya melletti régi Kovács-házba, egy év alatt feljuttatta a csapatot az NB3-ba, kiharcolta, hogy
legyen melegvíz és fogas az öltözőben. Ráadásul a Polgármesterasszonyt is rávette arra, hogy
eljöjjön a meccsekre. Ekkora eredményekre csak egy igazi optimista, sőt idealista lehetett képes,
márpedig Bitang bá a legnagyobb optimista és idealista volt, akivel valaha is találkoztam. Erre
már akkor rájöttem, mikor megláttam, hogy első helyi meccsén, a Kispatajd Előre SE –
Makkoshotyka FC-mérkőzésen galambszürke nyakkendőben és frissen vasalt öltönyben jelent
meg. Valószínűleg az öltöny tette, de a falu asszonyai nemsokára már kezdtek úgy beszélni róla,
mint egy igazi úriemberről, s azt is mindig megjegyezték, hogy a futball nemcsak a bunkók
sportja, lám az edző úr is milyen szépen neveli a fiúkat. Bizony, Bitang bá ugyanis a szép NB3-
as szereplés mellett célul tűzte ki azt is, hogy teljességgel kiirtja a káromkodást a pályáról, leg-
alábbis annak kispatajdi térfeléről. Persze minden józan férfiember tudja, hogy az ilyesmi lehe-
tetlen, de Bitang bá tényleg idealista volt, s mivel az edzéseken anyázó játékosok számára válo-
gatott büntetéseket eszelt ki – a pálya füvének lenyírása, az öltöző kitakarítása, az összes
szotyolahéj felseprése – egy idő után már elkönyvelhetett részsikereket. Meccseken azonban ő
se nagyon bírta ki egy- két kiadós szitok szórás nélkül. Ezért- hogy továbbra is jó példát mutas-
son – olyan csodálatos, mondhatni irodalmi káromkodásokat eszelt ki, talán egy-két Jókai hatá-
sára, mint az „Azt a hétszentséges, nyomorult fajtádat.” Vagy: „A rézfánfütyülő rézangyalát. ”
Izgalmas pillanatokban azonban belekavarodott a hosszú kifejezésekbe, és csak azt üvöltözte,
hogy te rézfütyülő, a legnagyobb vészhelyzetekben pedig úgy szidta az ellenfél mondjuk tizen-
egyest érő esést színlelő csatárát, hogy a bitang anyádat, ami ugye mégiscsak jobb, mint a kurva
anyádat, s emiatt nemsokára az összes fiú Bitang bának hívta. Tulajdonképpen rajongtunk érte,
mert visszaadta a csapatnak az önbecsülését, s a nagy trió – Kérész, Kopeczky, Kubicsek – sem
arról beszélgetett akkkor este Kálmán bával, hogy miért beteg a magyar futball, satöbbi, satöbbi,
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hanem arról, hogy benn lenni az enbéháromban nagyon szép dolog egy kisközségtől, s az
enbékettő már majdnem az enbéegybé, az meg szinte az enbéegyes tabella alsó része… Így tár-
salgott tehát a három K, akik körülbelül a brazil R-ekhez, Ronaldóhoz, Rivaldóhoz meg Roberto
Carloshoz hasonlítottak a mi szintünkön, azzal a kivétellel, hogy a brazil névsor kiegészíthető
Romario illetve Ronaldinho nevével, míg Kispatajdon sem előttük, sem utánuk nem születtek
akkora k betűs nevű géniuszok. Egyikük aztán, valószínűleg a jó szemű Kérész észrevette a
konyhasarokban terpeszkedő rekeszt, és megkérdezte, mire ez a sok vörösbor, talán lakodalom
várható. Kálmán elmagyarázta, hogy nem, a bor a falukarácsonyra lesz, s így máris új vágányra
terelődött a beszélgetés. A kispatajdi karácsonyokat ugyanis kivétel nélkül mindenki gyönyörű-
nek tartotta, csupa-csupa évszázados hagyománnyal. A jeles alkalom a kultúrházban kezdődött
az általános iskolások műsorával, aztán a nyugdíjaskör adott elő karácsonyi dalokat, melyeket
általában a közönség is velük énekelt, és-ami ritkaság a koncertek esetében- a közönség bekap-
csolódása igenis emelte az előadás fényét. Ekkorra már minden felnőtt megkapta a maga forralt
borát, még mi, ifisták is, aztán a nótázást és a borozást követően a megrögzött ateisták, a budd-
histák (a könyvtáros Rózsika akkoriban annak vallotta magát) és a túl sok forralt bort ivók ki-
vételével mindenki átvonult a református templomba az istentiszteletre. A forralt bor tehát fon-
tos szerepet töltött be a falu életében, karácsony után hetekig arról beszéltek az emberek, hogy
mennyire volt édes, fűszeres, verte-e a tavalyit, szép volt-e a színe, satöbbi. Hát persze, hogy
felcsillant a szeme a három K-nak, és egymás szavába vágva kezdtek el vitatkozni az örök té-
mán, a tökéletes forralt bor elkészítésének módján. Tíz perc sem telt bele, s miután Kálmán bá
meggyőződött arról, hogy nemrég hazaérkező felesége elszundikált a tévé előtt, már a tűzhely
felett állva kavargatták a drága nedűt, mondván, hogy ez csak próba, a forralt bortól nem lehet
berúgni, ők úgyis csak megkóstolják, ártani igazán nem árthat holnap. A bor felforrt, szórták a
borsot, szegfűszeget, megkóstolták, vitatkoztak, még egyszer és még egyszer megkóstolták.
Kopeczkynek eszébe jutott, hogy a sógoráéknál Zalában csípős paprikával is csinálják. Na, ezt
nem akarták elhinni, akkor meg kellett azt is próbálni, Kubicsek mézet is talált a konyhában, no-
sza bele azt is, elő a borsot, a rumaromát, a kakaóport… A polgármesternő hajnalban aztán a
négy férfi hortyogására riadt fel, a konyhaasztalon szunyókálva talált rájuk, köröttük borospoha-
rak, kiborogatott fűszerek, pezsgőtabletták, sőt még húsvétról maradt tojásfestő por is.

Nem csoda hát, hogy másnap, három órával a meccs előtt – Bitang bá ekkorra már mindig
összehívta a játékosokat – a három K hiányzott a pályáról. A csapat várt, várt, egyre mérgeseb-
ben szidta mindenki a trió bitang anyját, végül az edző minket küldött el, hogy keressük meg
azonnal őket. Én ugyanis épp a pályával szemközti Bitang-otthonban ültem Mikivel, a tréner fi-
ával, aki ugyanis akkor már vagy fél éve a legjobb barátom volt. Mikor Bitang bá berohant,
hogy a rohadt életbe, kerítsük már elő valahonnan a rézfütyülőket, mi épp a videó előtt ültünk és
gólokat osztályoztunk. Szépség szerint. Tulajdonképpen a futballban megnyilvánuló fejlett esz-
tétikai érzékemnek köszönhettem Miki barátságát, pontosabban annak, hogy mikor az egy edzés
előtt a Bayern –meccsről beszélgettünk, én kijelentettem, hogy Effenberg gólja egyszerűen ron-
da volt. A fiúk elkezdtek röhögni, hogy ronda gól nincs, csak gól van, de az akkor még az ide-
szakadó pesti sértett méltóságával a körön kívül álló Miki szemében felvillant a fény, úgy nézett
rám mint a három évi katonáskodás után végre hazaeső fivérre, s attól kezdve sülve-főve együtt
voltunk. Szenvedélyesen kísérleteztünk a tévéről ellesett cselekkel, utánozni próbáltuk az ola-
szok utánozhatatlanul hanyag eleganciáját, a brazilok lemásolhatatlan, apró, mégis mindig gólt
érő moccanásait. Az ifiedzéseken pedig annyiszor üvöltöztünk a nem éppen szabályosan játszó
csapattársakra, hogy egy idő múlva mindenki fer pléjnek hívott minket, a lányok is úgy sikol-
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toztak egy-egy gólom után, hogy szép volt, fer pléj. Mikivel lassan a falu arisztokratáinak érez-
tük magunkat:a disznóólak, pálinkafőzdék, kukoricaföldek világa felett lebegő magányos fut-
ballhősöknek. Még a frizuránk is különleges volt: hullámos, vállig érő hajunk akkoriban igazi
unikumnak számított a kispatajdi tüsihajú, vagányabbak esetén fülbevalós fiúk között, s így,
hajunk lobogtatva, fer pléjről szavalva próbáltuk bebizonyítani nekik is, magunknak is, hogy az
erőfoci undorító dolog, a futball pedig nemcsak sport, hanem igenis, művészet. Miki nekem
amúgy is művésznek tűnt;tiszteltem azt a csendes mélabút, ami néha a szeméből áradt, mikor a
cipőjét fűzögette, vagy lemondóan legyintett egy-egy hatalmas, a labdát a pályaszéli krumpli-
földre juttató lövésre. Az a csalódottság volt a szemében, ami Bitang bát fura módon békén
hagyta, talán mert ő annyira szeretett újrakezdeni, hiszen, ahogy arra lassan rájöttem, elég ma-
gasról kerülhetett ő ilyen mélyre. Egyszer Miki mutatott egy fotót, amin Bitang bá meg Nyilasi
áll, egymás vállát átkarolva, és én majd hanyatt estem a döbbenettől, mert akkor, ’96-ban
Nyilasi neve a kispatajdiak fejében körülbelül a Polgármesterasszonyé, Sinkovits Imréé, és
Kudlik Júliáé mellett állt. Éreztem azt, hogy Bitang bának tényleg köze van a focihoz azért is,
mert több száz kazettája volt otthon, csupa-csupa híres focimeccsel, sokat nem is a magyar tévé-
ről vettek fel. Köztük volt a híres Anglia-Argentína is, és mi épp Maradona gólját bámulva azon
vitatkoztunk, hogy kaphat-e nyolcast, ha kéz volt, mikor Bitang bá berontott, hogy kerítsük elő
Kérészéket. Azonnal ugrottunk, imádtunk bármit is csinálni, aminek köze volt a nagycsapathoz,
és nemsokára meg is találtuk a szerencsétleneket az orvosi rendelőben. Szörnyen sápadtak vol-
tak, Kérész görnyedten ült az egyik narancsszínű széken iszonyúan görcsölt a hasa, Kopereczky
teljes testében remegett, Kubicsek pedig még mindig félpercenként öklendezett. Egyedül az
örökké makkegészséges Kálmán bá magyarázta önelégült mosollyal a doktor bácsinak, hogy ő
mondta a fiúknak, hogy másnap meccs lesz, de nem hallgattak rá, minek isznak a nyomorultak,
ha az Isten ilyen gyenge gyomorral verte meg őket.

Leforrázva fordultunk vissza a faluvégi zöld gyepre, ahol a nagycsapat irdatlan felháborodással
fogadta a rossz hírt. A játékosok üvöltöztek, átkozódtak, szidták a szegény anyukákat, akik pedig
nem is tehettek semmiről, áldott jó templomba járó lelkek voltak, mindig féltették a fiaikat a
kocsmázástól. Bitang bá fel-alá mászkált a pályán, időnként csak annyit hörgött tompán, hogy
azok a bitang K-k, és most mindenki érezte, hogy a K nemcsak a focisták neve, hanem egy egész
más jellegű szó rövidítéseként értendő. Aztán hirtelen megállt, felénk fordult, s ismét arcára vará-
zsolva a jól ismert, örök optimista mosolyt, ezt mondta:

– Semmi baj, fiúk. Majd ti beálltok.
Szoborrá merevedtünk a döbbenettől. Álmodoztunk mi arról, hogy egyszer majd, a nagy-

csapatban, és mi leszünk a nagy duó, de ez a dicsőség valahol a messzi jövőben lebegett, s
most egyszer csak lezuttyant elénk a magasságból a kispatajdi focipálya kissé egyenetlen
gyepére. – Na mit vagytok úgy oda, hát nem vettétek észre, hogy az ifik között már túl jól is
játszotok? – vágott minket hátba Bitang bá, aztán rohant intézkedni a többiekhez, hogy a cse-
rék közül még a Lakatos Tibi álljon be a kezdő tizenegybe.

Szédelegve rántottuk magunkra az itt-ott hipófoltos, fakózöld mezeket, nem is álltak olyan
rosszul, mert már akkor is olyan magasak voltunk, hogy a fejünket minduntalan bevertük az
öltöző alacsony bejáratába. Csak a derekunkon lötyögtek egy kicsit a megroggyant gumírozá-
sú nadrágok. Közben lassan gyülekeztek a nézők, leperkálták az ötven forintokat a belépőre,
és még a Polgármesterasszony is betoppant vagy fél órával a meccs előtt, bizonyára
lelkiismeretfurdalása volt, hogy közvetve ő okozta a nagy trió balesetét, mindenesetre hozott
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nekünk egy rekesz igazi Coca-Colát, amit mindenki élvezettel hajtott lefelé, aztán telebüfög-
tük az öltözőt.

Kis idő múltán már remegő térdekkel álltunk a pályán, Miki meg én még mindig nem tér-
tünk magunkhoz a döbbenetből, s habár ismertük már a helyi meccsek színvonalát, most egy-
szerre féltünk attól, hogy túl lassúak, túl gyengék, túl fiatalok leszünk, és öt percenként luftot
fogunk rúgni. Aztán felhangzott a sípszó, jöttek az első passzok, Mikivel össze-össze vigyo-
rodtunk, és már éreztük, hogy miénk ez a meccs. Tudtuk mi már hamarabb is, hogy jók va-
gyunk, arisztokratásdit csak úgy lehet játszani. Az ifiknél toronymagasan vezettük a tabellát,
és már előre megbeszéltük, úgy lőjük a gólokat, hogy megosztva legyünk gólkirályok, de
most világossá vált számunkra, hogy ezen a mérkőzésen sem leszünk elveszettek. A többi já-
tékos tulajdonképpen lassú és tohonya volt, harminc-negyven éves pocakok lassították tulaj-
donosaik futását, a dagadó izmú, üres fejű falusi vagányok pedig még a rengő hasú, de leg-
alább tapasztalt vén rókáknál is rosszabbak voltak. Olyan jó tempójú, vidáman és nagy fantá-
ziával futballozó játékosaik pedig mint a mi három K-nk, egyszerűen nem volt az ellenfélnek.
Nevettünk hát az ősellenség primitív játékán, élvezettel rohangáltunk a pályán, és hallgattuk a
közönség őszülő-kopaszodó kapusunkat éltető „Kéri, a gólokat kivédi” rigmusát, meg azt,
hogy „Gulácsiak kikaptok, három napig sírhattok. ” Az egyetlen igazán szokatlan dolog a
durvaság volt, ennyire kemény belépőkhöz és erős lövésekhez nem voltunk szokva, pedig
mint városinak tűnő, lányos hajú, csupaszképű csatárok kaptunk belőlük eleget. Ez visszavett
a tempónkból, de azért bírtuk így is, s az első félidő végén a Mikivel való szép összjáték után
leadtam Lakatos Tibinek a labdát, aki a kapuba pöccintette.

Nem volt tízes gól, de azért szép volt, s a Kispatajd Előre SE csapata akkor a mennyekben
járt, merthogy a három K nélkül, s helyettük két tizenöt évessel vezetni pont a
borsodgulácsiak ellen… Nagy csoda volt, na.

A szünetben aztán már épp elkezdtük a gulácsiak hibáit boncolgatni, mikor odajött hozzánk
a bíró, és rosszalló hangon megkérdezte Bitang bát, hogy engedte meg a két magas fiúnak a
hosszú hajat. Ismeri ő az edző úr nevét, volt ő régen nagy kluboknál is, most se kéne elfelejtenie
az alapvető dolgokat, még ha le is süllyedt az NB3-ba. . . Bitang bá nem szólt erre semmit, csak
felállt, és olyat csinált, amilyet úriember soha nem tesz: köpött egyet a bíró cipőjére, aztán sar-
kon fordult és bement az öltözőbe. Némán követtük. Igaz, hogy a hosszú haj felénk akkoriban
még ritkaság volt a pályákon, a Bundesliga-frizura se honosodott meg nálunk soha, de azt nem
gondoltuk volna, hogy ilyen eseményeket idézhet elő ártatlan flancolásunk. Bitang bá odabenn
olyan vidáman dicsért bennünket, mintha mi sem történt volna, s én boldogan magyaráztam ne-
ki, hogy nézőként fele olyan lassúnak sem tűnnek ezek a meccsek, mint belülről, mire az öregek
leintettek, hogy azér ne pattogj úgy öcsi, s én észrevettem, hogy Miki a sarokban állva a falat
rugdossa.

Ilyet csak akkor csinált, ha nagyon ideges volt. A második félidőben úgy játszott, mint vala-
mi őrült, cseppet sem művészien taszította félre a valóban egyre durvábban játszó gulácsiakat,
és cseppet sem kifinomult módon üvöltözött fél percenként tizenegyest, szabadrúgást vagy kiál-
lítást követelve a mind vörösebbé váló bíróval. Egy lesgyanús gulácsi helyzetet követően ismét
magából kikelve rohant reklamálni Kadu Bélához -mert így hívták a játékvezetőt, aki már vörö-
sebb volt a Kálmán báék által kreált legerősebb forralt bornál is- s mikor az makacskodott, meg-
vetően vágta a szemébe, hogy szemüveg kéne, te kakadu.

Na már most, tényleg nem tudom, hogy a mocskos bírózásokhoz, anyázásokhoz, sörös-
üvegekkel való megdobálásokhoz, halálos fenyegetésekhez szokott, nyugdíjazás szélén álló
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játékvezető mért pont ezen a sértésen dühödött fel. A szójáték annyira evidens, hogy sok hely-
ről hallhatta már. Talán így csúfolták az iskolában a nagyfiúk, akik elvették a tízóraiját. Vagy
így incselkedett vele a szomszéd gyerek, akitől mindig kikapott csocsóban. Hallottam utólag
olyan mendemondát is, hogy a felesége egy hosszú hajú rockzenészért hagyta el, és a búcsú-
levélbe csak annyit írt, hogy báj, báj, te kakadu, de ezt a történetet soha nem voltam hajlandó
elhinni. Lényeg az, hogy a bíró előrántotta a piros lapot, és nem tágított akkor sem, mikor
odarohantam, hogy megvédjem a barátomat. Hogy aztán mi történt, arra nehéz visszaemlé-
kezni: azt hiszem nem én kezdtem, hanem az egyik gulácsi lökött neki Kadu Bélának, min-
denesetre fél perc múlva már nagyban gyepáltam, Miki meg az engem lökdöső gulácsit, per-
sze azonnal siettek segíteni a többiek is, majd a kiállításon fölháborodó kispatajdi ultrák is be-
rohantak a pályára Kálmán bá vezetésével, s kirobbant az igazi, lélekemelő, közösségépítő, a
falu becsületéért vívott tömegverekedés, melynek csak a polgármesterasszony erélyes közbe-
lépése vetett véget.

A történteket azonban már nem tudta semmissé tenni: másnap az egész környéken elter-
jedt, hogy megverték a patajdiak a gulácsiakat. A falu arisztokratái mellett már a falu hősei is
mi voltunk, és miután letelt az eltiltásunk, Miki meg én egyre hosszabb hajjal, a közönség
kedvenceiként szórtuk a gólokat a nagycsapatban. Pedig, ha jól belegondolok, mindezt csak
Kálmán bának és a három peches K-nak köszönhettük. Meg a polgármesterasszonynak, a ke-
resztlányának, no meg a bortermelő apukának

És persze annak a legendás, leírhatatlan ízű karácsonyi forralt bornak. .
2007-01-28

December 14-én, a Bartók Béla születé-
sének 125. évfordulóját megörökítő Bartók-
év gazdag eseményprogramjának záróese-
ményeképpen, a Partiumi Keresztény
Egyetem és a Partiumi Magyar Művelődési
Céh közös rendezésében hármas rendez-
vénysorozatra került sor Nagyváradon a re-
formátus egyházkerületi székházban. A
székház udvarán, a Partiumi Panteonban
leleplezték a nagy magyar zeneszerző em-
léktábláját, ezután került sor a Bartók-terem
avatására. Végezetül az ünnepi megemléke-
zés résztvevői találkoztak Balassa Sándor
zeneszerzővel, aki hitet tett nemzeti érté-
keink megőrzése mellett.
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Mélyről magasra
David Beeri és Vári Zsolt művészete

Két festőművész képei szerepelnek ezen a tárlaton. Nyugat-Európa évszázados galéri-
áiban ennyi is elég volna bevezetésül, hogy azután csak a festményekről magukról essék
szó. Magyarországon azonban David Beeri és Vári Zsolt életútja még külön jellemzést
igényel. Ez a két művész ugyanis a roma népcsoport és hagyomány zárt világából indulva
ért el nemzetközi ismertséget. Így jutottak mélyről magasra.

Vári Zsolt – Cigánylány Vári Zsolt – Michaelangelo

Magyarországon és a kelet-közép-európai térségben az ilyen pálya még a harmadik év-
ezred elején is történelmi ritkaságnak és példázatnak számít. Nem a tehetségek, hanem a
körülmények szintje miatt. Nyíregyházán most másodszor rendezik meg a roma festők ki-
állítását. Korábban, 1979-ben cigány, majd 2000-ben roma képzőművészek országos kiál-
lításának sorozatát alapozták meg Budapesten. Ennek a sorozatnak a kezdeményezői „egy
nép ébredése és kulturális-társadalmi önszerveződősére” hivatkoztak akkor, 2000-ben a kí-
vülről erőltetett cigány helyett az eredeti roma önelnevezés fejlesztése is ezt fejezte ki. A
fentebb említett történelmi példázatot épp ennek a fordulatnak a megkésettsége indokolja.

Súlyos megkésettség ez. Magyarországon már 1373-ban szerepelnek cigány családok
egy oklevélben. Bő félévezred múlva, 1907-ben aztán a miniszterelnök kormánybiztost
hatalmaz fel „a cigányügynek országos érvényű és gyökeres rendezésére”. De a „cigány-
ügyet” máig nem zárta le az idő. Kérdés persze, hogy mi is jelentené a lezárást. Ezt egye-
dül az érintettek határozhatják meg. Ezen a ponton kell figyelnünk arra a bizonyos „ébre-
désre és kulturális-társadalmi önszerveződésre”. Nyilvánvaló, hogy ehhez tanult és tuda-
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tos roma értelmiségiek kitartó munkálkodása kellett és kell. A szándék és az alkalmasság
magában azonban kevés. Csak a körülmények mélyebb változása nyithat esélyt. A súlyos
megkésettségen ezek együtt lehetnek úrrá.

Vári Zsolt – Miskolci kisfiú

Vári Zsolt – Öreg cigány
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Itt, a kelet-közép-európai térségben messze Indiából bevándorló roma törzseket nagy-
jából húsz emberöltőn át kemény kényszerek szorongatták. Nemcsak a többségi társadal-
mak eltérő szokásrendjébe és jogrendjébe ütköztek bele, hanem az egymást váltó biro-
dalmak beolvasztó vagy épp megsemmisítő törekvése is fenyegette őket. Ráadásul az ős-
honos nemzetek maguk is kölcsönös kisebbségi és többségi ellentétekkel küszködtek—
ezek hatása máig kísért. Az utolsó birodalmi hatalmi rendszer csak 1991-ben bomlott fel.
Elintézetlen bajok és megnyomorító szegénység maradt utána.

David Beeri – Ég és föld
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Ha a Nyugat-Európától elválasztó törésvonalról beszélünk, erre a különbségre gondol-
hatunk. A megkésettség ebből a különbségből keletkezett. A hazai roma értelmiség az
1970-es évektől mindenesetre nem kevés művészt bocsátott útra. Ezek a művészek aztán
fokozatosan érlelték meg a személyes és a népi közösségi önazonosság sajátságos jegyeit.

Világosan meg kell fogalmaznunk, hogy ez a folyamat sem zajlott feszültségek nélkül.
A roma művészek tehetségének kibontakozása jellegzetes ellentmondást gerjesztett: vál-
lalt igényüket csakis az eredetiség magas szintjén teljesíthették, viszont ennek az eredeti-
ségnek a szemléleti és mesterségbeli követelménye a népi közösség szellemi határának
meghaladásával jár. Esetünkben az 1970-es évektől induló roma alkotói pályák vagy be-
lesimultak a népművészet személyes változatának tekinthető naiv művészetbe, vagy saját
útra tértek. Más kérdés, hogy ez a saját út mit őrzött meg a roma népi közösségi hagyo-
mányokból, élményekből. Végül ezeken a választásokon múlott és múlik a roma művé-
szek eredetiségének kibontakozása.

David Beeri – Vízesés
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Interjú felsőoktatásban tanuló roma fiatallal

Név:ANONIM
Helyszín: Miskolc, Szentgyörgy u. 26. VII/1. (magánlakás)
Időpont: 2001. november 13. 17. 00h.
Jelen vannak:ANONIM mint interjúalany és
Glonczi Ernő mint az interjú készítője

„Kérem a nevem elhallgatását. 28 éves férfi vagyok, 1973. 06. 21-én születtem, Szik-
szón. Jelenleg Miskolcon lakom, a szüleimmel, az Avasi lakótelepen. Testvérem nincs.
Másfél szobás lakásban élünk, nem saját, önkormányzati, a szüleim nyugdijasak, én a
Miskolci Egyetemen tanulok, első éves joghallgató vagyok.”

„A legeslegelső élményem, amire emlékszem, kb. másfél-két éves koromból van: Ha-
talmas nagy pelyhekben hull az udvaron a hó, már kb. 20-30 centis sima, egybefüggő ta-
karó van az udvarunkon. Valahogy nyitva maradt az ajtó és én kiszaladtam és
hömpörögtem a hóban. Én ezt nagyon élveztem, hangosan nevettem, sikítoztam, és na-
gyon tetszet ez az egész. Határozottan emlékszem rá, hogy nagyon boldog voltam.”

„Anyám nagyon értelmes nő volt, járt is két évig Sárospatakon a tanítóképzőbe, Szik-
szón hospitált az általános iskolában, de aztán otthagyta, mert a szülei nem engedték,
hogy továbbtanuljon. Kiment hozzájuk a tanár is, ahogy elmondták nekem, és próbálta
meggyőzni a nagyszüleimet, de ők nem engedték. Voltak kisebb testvérei, nagymama is
beteges lett és azt mondták, neki otthon van dolga a családban, gondoskodni róluk, mert
nagymama beteg lett és nem bírt csinálni semmit.”

„Emellett még az is közrejátszott, hogy akkor ismerkedett meg apuval és onnantól
kezdve együtt éltek, ott laktak az anyu szüleinél.”

„Apám a gyárban dolgozott, mint lakatos szakmunkás. Onnan is ment nyugdíjba.”

„Vele soha sem volt valami jó a kapcsolatom, de főleg a serdülőkor után romlott meg
a kapcsolatunk, annyira, hogy el is költöztem otthonról, …. akkor jártam be a fél Európát
autóstoppal.”

„Ez az időszak volt a legszebb eddigi életemben. Ez az időszak, amikor kerestem ma-
gamat, az identitásomat, kerestem a helyemet a világban, az emberek között. Olyan fel-
kavaró volt az egész,… forrongott, napról-napra formálódott a lelkem, a szellemem, …
nagy érzelmi viharokon estem át és nagy volt bennem a tudásszomj.”

„Voltam Németországban, Franciaországban, Olaszországban. Mindenhová stoppal
mentem, egy hátizsák, hálózsák és kész. A franciákat nagyon szerettem… és ott teljesült
életem egyik legnagyobb álma, hogy a Sorbonne lépcsőjén Villont szavaljak franciául. És
ez, akkor, ott, valóra vált… nagyon boldog voltam.”
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„Húúh, sok kalandban volt részem. A négysorost már évekkel azelőtt megtanultam fran-
ciául, és amikor eljutottam oda, a Sorbonne lépcsőjén megálltam és elszavaltam. Mindenki
bámult. Volt aki odanézett, mosolygott és továbbment, de olyan is volt, aki megállt és szóba
akart velem elegyedni, ehhez viszont sajnos az én francia tudásom kevés volt.”

„Egy másik alkalommal megvettem a boltban egy üveg Napóleon konyakot és jócskán
kortyoltam belőle. Aztán fogtam és úgy, ahogy voltam, hátizsákostól, mindenestől beül-
tem egy előadóterembe. De ez nem volt elég, én közbe is szóltam, bekiabáltam, mit tu-
dom én már miféle dolgokat. A vége az lett, hogy hívták a biztonsági embereket és kive-
zettek az egyetem elé.”

„A tudásvágyam már az óvodában jelentkezett. Az volt a legkedvesebb játékom, hogy
könyveket tettem a hónom alá és azt játszottam, hogy én ügyvéd vagyok. Ezt a játékot még
otthon is folytattam, hosszú éveken át. Abban az időben az Ady hídnál laktunk egy közös
bérházi udvarban, és lenn az udvaron a többi gyerek megvert, meghömpörgettek a pocso-
lyába, mind elázott, sáros lett a sok könyv, ami a hónom alatt volt. Emlékszem, én nagyon
keservesen sírtam. Mentem fel, anyu nagyon megijedt, hogy mi bajom van, nézegetett,
hogy nincs-e rajtam seb, vagy ilyesmi… lényeg az, hogy anyu aztán azon nevetett, hogy én
nem amiatt sírok, mert megvertek, hanem a könyveim miatt, hogy sárosak lettek.”

„Az oviban egy nagyon aranyos ovónéni volt, most visszagondolva, olyan 30-35 év
körüli lehetett. Mindig ő játszott velem, nem a társaim.”

„A társaimmal valahogy soha sem játszottam, nem is emlékszem közülük senkire.
Összességében véve jó szar volt az óvoda. Nem szerettem oda járni, de mondom, ezt az
egészet nagyon nagyban enyhítette, hogy az ovónénit szerettem. Ő még abban is partner
volt, hogy ügyvédet játsszon velem.”

„Az általános iskolát már a Szeles utcán kezdtem, ott elég sok cigánygyerek volt. Oda
azt hiszem, csak két évig jártam, mert utána szanálták a lakásunkat és az Avason kaptunk
bérházat. Itt a 38-as suliba jártam.”

„Egyszóval mondjam? Túlélés. Ennyi. Utáltam iskolába járni, de muszáj volt. Egysze-
rűen túl kellett élni. Barátaim nem voltak. A házból volt két barátom, de azokkal ma is
tartom a kapcsolatot, találkozni is szoktunk. Úgyhogy ez ma is megvan, de a suliban nem
volt barátom. Mondom, borzasztóan utáltam mindig iskolába járni és csak arra voltam
beállítva, hogy jó, most még két órát végig kell itt ülni, aztán elmehetek haza.”

„Ami úgy megmaradt bennem, az talán annyi, hogy egyszer volt az iskolánkban a
Halász Judit. Aranyos volt, tetszettek a dalai, amiket énekelt, és minket is bevont, hogy
aki ismeri a dalt, az énekelje vele együtt. Kaptam tőle egy nyalókát, amiért szépen éne-
keltem. Na körülbelül ennyi.”

„Egyedül magyarból, meg énekből voltam ötös, de a többiből sík egyes. Meg is akar-
tak buktatni, de anyu elkezdett velem otthon tanulni és év végére egy kettesre mindenből
felhozott. Szavalóversenyekre viszont rendszeresen küldtek, megyei első helyezést is
nyertem. Az irodalmat azt valóban nagyon szerettem.”
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„Na, felsőben azért már kicsit más volt, de csak attól kezdve, hogy kicserélődtek a ta-
nárok. Az osztályfőnököm egy férfi lett, egy festőművész, vele megtaláltam a közös han-
got, nagyon jól kijöttünk egymással, tiszteltem is, és ha kért tőlem valamit, lelkiismeret-
furdalásom lett volna, ha nem teszem meg…. pl. a szertárat mindig együtt rendeztük.
Vagy pl. olyat soha sem csináltam volna, hogy az ő órájára ne készüljek. Nagyon becsü-
letes, őszinte, korrekt pedagógus volt.”

„Az új magyartanárnő viszont, nem tudom miért, de kifejezetten utált. De annyira,
hogy a tettlegességig is elment, egyszer megvert, mert …. azt hiszem, elaludtam az óráján
(mondjuk, ez már önmagában is őt minősítette). Amikor az osztályfőnököm megtudta,
kiverte vele a balhét. Kérdezte tőle, hogy mért nem kedvel engem, és hogy gondolta azt,
hogy megver. Erre ő azt mondta neki, hogy ő meg azt nem érti, ő mit eszik rajtam, pedig
akármit néz ki belőlem, akkor is csak az a helyzet, hogy nem volt gyerekszobám. De
igenis, hogy van gyerekszobája – mondta erre az osztályfőnök – mert én ismerem a csalá-
dot, jártam náluk többször is családlátogatáson. A gyerekkel tudni kell bánni.”

„Ez a tanárnő mindig belém kötött és szabályszerűen hátrányosan megkülönböztetett.
Olyat is csinált pl., hogy úgy volt, megyek szavalóversenyre. Aztán előtte egy héttel vál-
toztatni akart a dolgon, hogy mégsem én megyek, hanem más (egy magyar gyerek). Vé-
gül is az osztályfőnököm megint közbelépett és végül mégis csak én mentem. Azt mondta
nekem: Nézd fiam. Jó, mondjuk, hogy elhiszem neked, hogy a magyar tanárnőd nem
kedvel téged. De mit jelent ez? Csak annyit, hogy neked csak azért sem szabad feladnod,
hanem harcolni kell. Meg kell mutatnod, be kell bizonyítanod neki is és magadnak is,
hogy ő az aki téved. Mert te igenis tehetséges, értelmes és jóérzésű ember vagy, semmivel
sem rosszabb, mint más. (Persze itt arra gondolt, hogy cigány vagyok és a bőröm is sötét,
de ezt így soha sem mondta ki. )Mert ha eljátszod a sértődöttet, belázadsz és tiszteletlenül
beszélsz, vagy viselkedsz vele, azzal csak őt erősíted meg abban, hogy: na, ugye! Én
megmondtam, hogy ez ilyen.

Ezek a beszélgetések, mert gyakran mondta el így nekem a véleményét a dolgokról,
nagyon megragadtak bennem és mély nyomot hagytak. Ezeken a szavain mindig elgon-
dolkodtam, és azt gondoltam: igaza van.

Ezek inkább csak olyan odahajolások, kiszólások voltak, soha sem éreztem úgy, hogy
ezek erőltetettek, vagy kioktatók lennének, inkább csak olyan spontán emberi beszédek
voltak. Nem tudom, ezt ő valahogy nagyon jól tudta csinálni. Soha sem mondta pl. hogy:
most figyelj ide, mert fontosat akarok mondani, vagy ilyesmi, mégis ezek a halk, majd-
nem, hogy mellesleg elejtett szavak voltak azok, amikre a legjobban odafigyeltem. Na,
aztán végül is elhoztam a megyei első helyezést, egy Nemes Nagy Ágnes- verssel.”

„Szerettem volna gimnáziumba menni, az osztályfőnökkel meg is beszéltük, már hete-
dikben, hogy ha fel tudom hozni magamat egy négyes átlagra, akkor ő is nyugodt lelkiis-
merettel ajánlja nekem. Ki is jött apuékhoz, megbeszélni velük is ezt a továbbtanulási
dolgot, de apu nagyon rosszul állt a dologhoz. Azt mondta neki: Minek tömködi a fejemet
felesleges hülyeségekkel? Semmi szükségem a gimnáziumra, én csak egy egyszerű ci-
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gányfiú vagyok, nem leszek én se orvos se ügyvéd. Autószerelő leszek és kész. Abból
legalább meg tudok élni, és el fogom tudni tartani a családomat. Anyu másképp látta, ő
nagyon örült volna a dolognak, de hiába, az utolsó szó mindig apámé volt, és a dolgok
úgy történtek, ahogy ő akarta.”

„Végül is autószerelő vagyok, mert elvégeztem a szakmunkásképzőt, de soha sem
dolgoztam a szakmámban. Nem szeretem. Én mindig többre vágytam.”

„A 101-esben végeztem, erről nem tudok mondani semmit. Se jót, se rosszat. Túlélés.”

„Amikor végeztem, apám persze, jóindulatúlag, már intézett is nekem egy autószerelő
műhelyben állást, …amivel én inkább nem éltem. Na, ebből voltak közöttünk a gondok.
Hogy mért nem, meg hogy gondolom én akkor az életet, meg ami ilyenkor lenni szokott.
Olyat is mondott, hogy akkor pedig ő engem nem tart el ha nem dolgozom. Jó, OK, akkor
ennyiben maradunk -mondtam neki – és akkor vettem a nyakamba Európát. Furcsa, ve-
gyes érzések kavarogtak bennem. Egyszerre éreztem magam teljesen szabadnak és telje-
sen elveszettnek, ettől boldog is voltam, de szorongtam is, szóval ez egy nagyon érdekes
és fontos korszak volt az életemben. Rengeteget tanultam ezalatt az idő alatt.”

„Az életem tele van hirtelen és meghatározó fordulatokkal. Az általános iskolában pl.
hosszú ideig a gyenge gyerekek közé tartoztam. Nem azért, mert gyenge, vagy gyáva
voltam, hanem egyszerűen nem szerettem verekedni, ma sem szeretek. Ha megütöttek,
egyszerűen eltűrtem, nem verekedtem, tehát magamat nem védtem meg. Aztán
egyszercsak, az történt, hogy egy másik cigányfiú, aki tőlem is állandóan elszedte a ka-
jámat, belekötött abba a lányba, akibe szerelmes voltam. Amikor láttam, hogy lökdösi a
lányt, odamentem és megvertem. Attól kezdve senki nem mert nekem egy rossz szót se
szólni. Az a fiú számított a legerősebbnek az osztályban, ő volt a legagresszívebb és a
legutálatosabb is. Magamat nem védtem meg tőle, de azt akit szerettem, bármi áron is.

…. És milyen érdekes az élet: azt a lányt a suli óta soha, sehol sem láttam, és most a
múlt héten az egyetemen találkoztunk. A büfében dolgozik. Én nem is ismertem meg, ő
viszont igen. Kiszólt nekem a pulton: Szia! Hogy vagy? Én csak néztem rá. Azt mond-
ja:Ugye nem ismersz meg? Tudod ki vagyok? És akkor mondja a nevét. Nagyon fura volt
látni, beszélni vele. Bennem élt róla egy kép, de a kislányról, nem egy felnőtt nőről.”

„Ha már itt tartunk, egy nagy szerelmem volt még, aki sajnos egy autóbalesetben
meghalt. Össze akartunk házasodni, nagyon szerettük egymást és mindenben egyetértet-
tünk. Rendszeresen járt fel hozzánk, magyar lány volt, de nagyon tudott alkalmazkodni a
családhoz. Olyan vakarót sütött (bokolyi, kovásztalan, gyúrt tésztából, hagyományosan
tűzhely tetején sütött lepénykenyér. szerk.), hogy egy cigányasszony se süt különbet.
Tudta, hogy imádom a paprikás krumplit meg a paradicsomos káposztát vakaróval. Ha
eszembe jut, még ma is felkavar.”

„Sose volt gond, hogy cigány vagyok, nem hogy szeretett, egyenesen imádott. De én
is őt. A szülei véleménye meg nem érdekelte.”
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„Rajtam azonnal látja mindenki itt Magyarországon, hogy cigány vagyok. Nem is mara-
dok én itt, azt hiszem, valahol Nyugat-Európában fogok kikötni… csak azt tudnám, hova
kellene menni, melyik az a hely, ami mégis csak Európában van, de nem néznek egyből ci-
gánynak. Mert, mit tudom én, biztos vannak helyek máshol, ahol elvegyülnék a többi ember
között, arabok közt, vagy mit tudom én… de hát, most menjek Indiába? Nem rossz, ha va-
laki a gyökereit keresi, meg a múltat, de én inkább a jövőt szeretném megtalálni.”

„Cigány ember vagyok. Ha egy szóval kellene meghatározni önmagamat, akkor csak
ennyi. Ez van, kész.”

„De most már tényleg sietnem kell…”

„Én egy szabadelvű hülye vagyok. Egyáltalán nem érdekelnek a konvenciók, a társa-
dalmi elvárások, csak egy dolog érdekel: az élet értelme, meg a jog.”

„Mindig szerettem az irodalmat, valamit mindig szerettem volna én is alkotni…. most
pl. írok, két drámát. A szellemi táplálék nekem a legfontosabb.”

„Nem a divat miatt csinálom a jogot. Egyáltalán nem. Engem a divat nem érdekel. Azért
csinálom, mert nekem gyerekkori álmom, hogy ügyvéd legyek. És ha végzek, az is leszek.
Tudom, hogy az leszek, gyerekkorom óta tudom. A szegények ügyvédje szeretnék lenni.”

„Ha mindenképpen valamiféle ars poeticát kellene kitalálnom, vagy az eddigi tapaszta-
lataimat valamiféle konkluzióba kéne összefoglalni, akkor meg valami olyasmi jönne ki
belőle, hogy: Érzelmek nélkül nem érdemes élni, viszont minél inkább képes azokat palás-
tolni az ember, annál jobban érvényesül. Én ezt nagyon megtanultam az eddigi élményeim-
ből.”

„Az egyetemről is azt tudom mondani: túlélés. Van két ember, akit nagyon sokra tar-
tok és nagyon tisztelek: a tanszékvezetőm és a Loss Sanyi. Na, ők tényleg úgy képviselik
ezt az egész pályát, ahogy egyszer majd én szeretném képviselni. Lehet, hogy tanítani fo-
gok. Ha nem sikerül elérnem, hogy ügyvéd legyek, akkor tanítani fogok. A szegények ta-
nára leszek.”

„Húúú, ennyi az idő? Most már mennem kell….”

„Villont nagyon szeretem, ő olyan szabadelvű hülye volt, mint én. Őt sem érdekelték a
konvencionális elvárások, mint ahogy engem sem…. . hát, az nagy volt, amikor elszaval-
tam a Sorbonne lépcsőjén a négysorost…. .”

„Nincs barátom az egyetemen. De nem is hiányzik. Nem vágyom rá.”

„Óh, most már tényleg el kell mennem, bocs…”

„Barátnőm sincs… de nem gond, majd alakul valahogy a dolog. Most egyelőre ez van.
Nincs munkám se, nem dolgozom, még ösztöndíjat se kaptam…. ez most elég tré helyzet,
de majd kialakul, …de hát nem maradok én Magyarországon, nem látok semmi jövőt …
na szia.”
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rovás írás

részeges tehetségtelenek
őszintén ki nem az

jelentkezz
pimasz
utolsó sor
nem rejtő
végén
vesztes vagy
zseni akarsz
lenni palántámon
kicsi
rothadás

emészt
néhány órát
a filmből
igazi
rendezői változat
az a legrosszabb

bűnös vagyok
neked festmény
nekem apokalipszis
vagy hattyúval
de kutyával
perverz
háborúkat elnézem
s lelövöm a galambot

igen
előre viszem a
világot
kiengedem ha kétszer
hatost dob
……
ha ott leszek
eldöntöm
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II. Rákóczi Ferenc vallásügyi politikája
II. Rákóczi Ferenc buzgó római katolikus volta ellenére a legmesszebbmenőkig tisztelet-

ben tartotta a magyar és az erdélyi törvények szellemét és betűjét. Ezek Magyarországon a
római katolikus, református és evangélikus, Erdélyben ezek mellett még az unitárius vallásnak
is teljes vallásszabadságot biztosítottak a kölcsönösség és viszonosság alapján. A bizánci rítu-
sú (görögkeleti) egyház mindkét országban szabadságot élvezett anélkül, hogy a törvény a be-
vett felekezetek közé sorozta volna. 1703-tól 1711-ig vívott szabadságharcában a fejedelem
az erők összefogása érdekében és az alkotmányos sérelmek orvoslása végett is az említett
vallásszabadság tiszteletben tartása álláspontját képviselte. Ezt kellett tennie, mert az alkot-
mányos sérelmek egyik legfontosabbika éppen a protestánsok vallási elnyomása, lelkiismereti
szabadságuk sokoldalú csorbulása volt. Azon felül az ország lakosságának túlnyomó többsége
protestáns lévén, a fejedelem katonái zömmel azok közül, éspedig főleg a reformátusok közül
kerültek ki. A magyar népesség többsége akkor még református volt.

Erdélyben az 1571. évi törvény a már említett négy vallásfelekezet egyenlő szabadságát
mondotta ki Európában elsőnek és hosszú ideig példa nélkül állóan. Magyarországon Bocskai
István szabadságharca vívta ki 1606-ban a bécsi békében a római katolikuson kívül az ágostai
és helvét hitvallású evangélikusok, mai elnevezéssel az evangélikusok és reformátusok vallás-
szabadságát. Erdély volt a további évtizedekben a magyarországi alkotmányos- és vallássza-
badság biztosítéka. 1657 után azonban Erdély nemzetközi tekintélye lehanyatlott és nem tudta
megakadályozni a Habsburg hatalom magyarországi térnyerését. Ez a magyar törvények hát-
térbe szorítását, végül királyi abszolutizmust és ezzel együtt a katolikus vallás erőszakos ter-
jesztését eredményezte. A kuruc háborúk egy időre megálljt parancsoltak az abszolutizmus-
nak és a protestánsok üldözésének. A török kiűzése amennyire örömöt jelentett a magyaror-
szági lakosságnak annyira félelmet és vallási elnyomást hozott. A hosszú ideig tartó háború, a
katonaság eltartásának terhei mellé a protestáns templomok, iskolák lelkészlakok elvétele, a
lelkészek elűzés, a lakosok katolikus vallásra térésre kényszerítése általános elkeseredést
szült. 1691-ben az Explanatio Leopoldina című királyi rendelet az 1681. évi vallásügyi törvé-
nyeket eredeti értelmükkel ellentétesen magyarázta. Súlyos megszorításokat jelentett ez a ren-
delet. Kimondta, hogy a protestánsoknak magán vallásgyakorlata az országban mindenütt van,
nyilvános azonban 11 név szerint felsorolt vármegyében, csupán 2-2 megnevezett helyen.

1701-ben a király elrendelte, hogy a többi vármegyében, tehát a török uralom alól felsza-
badult területen és az 1681-ben Thököly Imre kuruc fejedelem uralma alatt állott vármegyék-
ben csak és kizárólag a római katolikus vallás engedélyezett. A végvárak korábbi vallássza-
badságát is elvette e rendelet, annál is inkább, mert a végvárakat már 1699-ben megszüntette a
bécsi Haditanács. Érthető, hogy a politikai sérelmekkel együtt a vallási sérelmek orvoslását is
várta az ország lakossága II. Rákóczi Ferenctől, amikor zászlaja alá állt és fegyveres harcot
kezdett az idegennek tartott uralom törvénytelenségei ellen.

1703 során a kurucok a maguk módján igazságot tettek a vallási kérdésben. A protestánsoktól
erőszakkal elvett templomokat egyszerűen visszavették ott, ahová seregük benyomult. A fejede-
lem aztán még abban az évben november 10-én kelt pátensével megtiltotta a katolikus templo-
mok elfoglalását és protestánsok használatába adását. Azt ígérte, hogy törvényes úton intézkedik
majd e kérdésben, azt várják meg. Nem akarta a kibontakozó nemzeti egység megbomlását, mert
akkorra már katolikusok is csatlakoztak táborához. 1704. január 27-én miskolci táborában gya-
korlatilag megismételte a fejedelem előző évi rendeletét. Halálbüntetést és teljes vagyonelkobzást
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helyezett kilátásba azok büntetésére, akik vitatott tulajdonú templomok és más egyházi javak
birtoklása ügyében önhatalmúlag járnának el.

1704. június 20-án aztán a másik oldal túlkapásait kellett egy rendelettel visszafognia Rákó-
czinak. Solti táborából a római katolikus főpapokhoz kellett rendeletet intéznie, amelyben elma-
gyarázta, hogy vallásszabadságon az egyes bevett vallásfelekezetek egyházainak szervezete
szabad működését is érti, ezért a főpapok ne akadályozzák az ágostai és a helvét hitvallástételt
követő evangélikusokat egyházi javaik birtoklásában, vallásuk gyakorlásában, szervezetük sza-
bad tevékenységében. Ez a felsorolás részletezi még azt is, hogy a katolikus papság az evangéli-
kusoktól és reformátusoktól semmiféle egyházi fizetséget, így stólát se követeljenek. A stoláris
szolgálatokat – keresztelést, esketést, temetést – e felekezetek lelkipásztorai maguk láthassák el,
a katolikus papok ne erőszakolják rájuk saját ilyen szolgálataikat. Saját halottaiknak a protestán-
sok maguk harangozhassanak, stb. ezzel a fejedelem az 1691. évi Exploanatio Leopoldina ér-
vénytelenítését óhajtotta elérni, mert az tartalmazta egyebek mellett ezeket a korlátozásokat is.
Az 1606. évi bécsi és az 1645. évi linzi békekötés alapján született országgyűlési törvényekre
hivatkozott Rákóczi 1704. augusztus 12-én, Szegeden kelt rendeletében. Ebben a vármegyéknek
írta elő a vallási türelem országgyűlési törvényeken alapuló végrehajtását.

A kuruc mozgalom megerősödése megkövetelte, hogy Szécsényben országgyűlést tartson
a fejedelem. 1705. szeptember 12-én a három bevett vallásfelekezet szabadságáról és egy-
máshoz való viszonyáról hozott törvényt az országgyűlés. A magyar és erdélyi törvényalkotá-
si hagyományok szellemében immár nem fejedelmi rendeletekkel, hanem törvénnyel szabá-
lyozta az országgyűlés a vallásügy közjogi helyzetét. A három bevett vallásfelekezet a köl-
csönösség és viszonosság alapján egyenlő. Egyik vallásról a másikra térni szabad. A templo-
mok használatára nézve a többségi elv az érvényes, úgy azonban, hogy a kisebbségnek is
megadattak a vallásgyakorlatához a jogok és az eszközök. Ez azt jelentette, hogy egy adott
helységben a többségben lévő felekezet kapja a templomot, vagy két templom léte esetén a
nagyobbat. A kisebbségben lévő felekezet elégedjék meg a kisebb templommal. Ha nincs má-
sik templom, akkor a templom nélkül maradt felekezet telket és anyagi segítséget kell, hogy
kapjon templom, parókia és iskola építésére és használatára. Területenként illetékes vallás-
ügyi vegyes bizottságokat jelölt ki az országgyűlés. Egy ilyen bizottság három tagból állt, a
három bevett felekezet egy-egy tagjából. Vitás esetekben e bizottságok feladata volt a döntés.
Amennyiben az illetékes vallásügyi vegyes bizottság egy
helyi vitás vallási ügyet nem tudott eldönteni, akkor a
fejedelemhez kellett fellebbezni.

A fejedelem fáradságot nem kímélve tárgyalt az ilyen
ügyekről a hozzá fordulókkal. Végtelen türelemmel, ha
kellett kérleléssel vitte megegyezésre a vitákat. Ez mu-
tatja államférfiúi bölcsességét, de többet is mutat. Azt,
hogy a fejedelem minden bizonnyal becsülte a két pro-
testáns hitfelekezetet, amelyiknek egyikéhez, a reformá-
tushoz ősei is tartoztak. Maga a szabadságharc idején ha-
zánkban létre jött vallási béke a különböző felekezetek
kényszerű kiegyezéséből keletkezett és nem valamiféle
mai ökumenikus megbékéléshez hasonló meggondolásból
és érzésvilágból. Ennek az ingatag vallási békességnek
egyetlen garanciája a fejedelem személye volt.
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Bánffy Miklós az irodalomban

Nem skolasztikus tekintélyelvűség és nem is a baráti elfogultság indítana arra, ha a most
következő szűk negyedórában megelégednék két tanulmány kivonatolásával, futó ismerteté-
sével. Az egyiket Szegedy-Maszák Mihály, a másikat Ablonczy László írta (Látványszerűség
és bibliai példázat Bánffy Miklós írói műveiben – Irodalomtörténet, 1993/4. , illetve A libák
is hápognak? – Avagy egy esszé hiteléről. In. Bartók Béla kertjében, Püski.) Bár eltérőek az
elemzés tárgya és módszere tekintetében, a végkövetkeztetésük nagyon is hasonló. Az előbbi
azzal az összegzéssel zárul, miután az Erdélyi Történetet a magyarság önismerete szempont-
jából kiemelkedően fontos műnek nevezte, hogy a XX. század végén, „amikor az egyesítés és
a szétszakadás erői ismét harcban állnak Európában, különösen időszerű lehet Bánffy három-
részes regénye, mely e fájdalmas folyamat előtörténetének egyik legfontosabb szakaszát kü-
lönösen árnyalt módon jeleníti meg”. Az utóbbi, a Nemzeti Színház volt igazgatójának írása
szenvedélyesebb és személyesebb, ugyanakkor a filológia dolgában a legalaposabb valahány
újabb keletű dolgozat közül. Főleg ha hozzávesszük a még senki más által nem vizsgált, a ha-
gyatékban maradt, kiadatlan utolsó drámáról, az Íme, az Emberről szóló esszéjét, illetve az
utóiratként szereplő vallomását arról, hogy Harag György mennyire komolyan tervezte meg-
rendezni a Martinovicsot, és hogy milyen akadályok gördíttettek a hunok királyát, Attilát kö-
zéppontba állító másik darab, a Tamási Áron szerint „remek színmű”, A nagyúr minapi Nem-
zetibeli bemutatója elé. Ablonczy írása, amelyik meggyőzően érvel a szépíró Bánffy „dilet-
táns” voltát hangsúlyozó Illés Endre-esszé hiteltelensége mellett, hasonló következtetéssel ér
véget, mint a Szegedy-Maszáké: „Bánffy Miklós emberi és művészi életének az Írás szerinti
halhatatlanságra rendelt idejét senki el nem vitathatja és nem veheti el, amíg Erdély és ma-
gyarság él ezen a földön”. A remény bizonyosságának ezek a szavai kísértetiesen emlékeztet-
nek a Reményik Sándor sírjánál elhangzottakra: „mindenütt ott lesz és örökké, ahol él, küzd
és szenved a magyar”.

Aki egykor a búcsúztatót mondta, Bánffy Miklós ma ugyancsak furcsállhatná, hogy az ő
munkásságának értékelése az évtizedek során vajmi keveset változott. Hogy a méltatásokban
ugyanaz a magasra emelt hang, mint az előbbi példák mutatták, másfelől viszont rangjának,
szerepének megítélésében ugyanaz a méltánytalanság, mint amiről már jó hatvan évvel ezelőtt
Örley István szólt. Vihette volna sokkal messzebbre és magasabbra is – fejezte be a
Farkasokcímű novelláskötet szemléjét. Annak okát pedig, hogy az irodalmi „nyüzsgésnek pe-
remén” annyi őnála érdemtelenebb név „fennen zajgatott”, egyvalamiben jelölte meg: abban
az egyszerre előnyös és hátrányos társadalmi rangban, ami szerinte évtizedek óta a legrosz-
szabb ajánlólevél az irodalmi berkekben. Fontos ismét hangsúlyozni: mindez 1942-ben íratott
le, semmi köze sincs tehát a szocializmusnak nevezett pártdiktatúra idejének osztályharcos el-
szántságához, arisztokráciaellenességéhez. Inkább azt a felfogást tükrözi, amelynek már a hú-
szas évek elején egy bizonyos Kun Andor bonmot-ja így adott hangot: „Miért tartják Bánffy
Miklós grófot az írók kitűnő politikusnak és a politikusok kitűnő írónak?” Ez az elmés élc
mind nagyobb visszhangra lelhetett, miután Karinthy Frigyes könyvében, az Így írtok ti lap-
jain feltűnt A nagyúrról szerzett paródia is. A szellemes fricska forrása azonban aligha ez. Ha-
nem inkább az, ami a dilettáns minősítésé is: Ady Endre három cikke. Közülük is – időrend-
ben haladva – a középső, az, amelyikre a szakirodalom, ismereteim szerint mindeddig nem
hivatkozott. Idézték az elsőt (Kisbán Miklós. Budapesti Napló 1906. ápr. 8. ), ahol a Naple-



 Márkus Béla

53

genda című első Bánffy-drámát „modern írás”-nak, „egy magyar főúri amatőrtől” meglepően
soknak, Ibsen Peer Gynt-jére emlékeztetőnek mondta.

„Nagy gondolat. Buja, költői, szép nyelv. Elegancia a fölfogásban” – szólt a méltatás. Idéz-
ték a harmadikat, nyolc évvel későbbről, A haldokló oroszlán című novellás kötetről (Nyugat
1914. júl. 15. ), amelyikben kijelenti, hogy nem bánta meg, amiért annak idején európai ízlésű-
nek, elmélyedt, finom lelkű embernek dicsérte e Kisbán néven író grófot, és hogy ez a mostani
„kuriózus és jeles írásesemény” „az erdélyi mágnásírók emlékeztető mécse egy kicsit”, néhol-
néhol Kemény Zsigmondot juttatja az eszébe. A középső cikk, a Nagyváradi Napló 1908. szep-
tember 29-ei számában, az alcíme szerint is előadás: a Holnap nevű irodalmi társaság első ün-
nepségén tartott beszéd. Különös tételeket és kitételeket hordoz ez, leginkább talán az illik rá,
amit Ady mások jellemzésére állít: „íjazás a megfordított ló hátáról”, nem intellektuális ítélke-
zés. E több tekintetben tanulságos előadás alapeszméje igen közel áll a később, a Kós Károlyék
Kiáltó Szó-ja által meghirdetett transzszilvanizmus kisebbségi ideológiájához. Hiszen a régi Er-
délyt úgy jeleníti meg, mint amelyik „mindig magyarabb és sokkal európaibb volt, mint a nyolc-
felé osztott és béna Magyarország”; „büszke, szabad államként tárgyalt” megannyi országgal,
hatalommal és birodalommal, „magyar gyűjtőlencséje volt minden európai kulturális sugárnak”.
Mindaddig létezett, míg az unió meg nem ölte. „Most már nincs Erdély, s emléke sincs kézzel-
foghatóan, szemmel láthatóan, helyébe lépett, az Isten akárhová tegye, a Dunántúl és Felső-
Magyarország – panaszolja, majd ekképp folytatja: -, nekem úgy mondta valaki, hogy a régi Er-
délyből ennyi maradt: Apáthy professzor a maga nemzeti-európai tudományos háborodottságá-
val, báró Bánffy Miklós, egy sovány amatőr vénával” és így tovább addig, hogy „az az Erdély,
amely enyhítő körülménye volt Magyarországnak”, nincs többé. Ami azt illeti, a nyíl nemcsak
az itt éppen bárónak titulált Bánffy Miklóst veszi célba, hiszen Kazinczy Ferenc is mint „kicsi,
hamar összehúzódó” fantáziájú író említtetik, Arany János pedig „rigmusos falusiassága” miatt
kapja meg a magáét. Mondhatni, fő szempontként merül fel mindaz, amiről az „előkelő magyar
amatőr”-t emlegető első Ady-cikk csak „mellékesen” írt: az „úgynevezett előkelők”, a „hét-
kilenc-tizenegy ágú koronás osztálynak lelki elzüllése”, intellektuális és kulturális süllyedése
nyugtalanította. Hogy, úgymond, Eötvös és Kemény után, majd a „dzsentri után, íme, magva
szakad az exkluzív históriának”.

De hát nem éppen ezt a végállapotot jövendöli-e meg az 1934 és 1940 között íródott Erdélyi
Történet? Az eredetileg három részre tagolt regény címei arra a bibliai jóslatra utalnak, amit
Baltazár bábeli király palotájának falára írt fel egy ismeretlen kéz. A jóslatot Dániel próféta így
fejti meg: „Isten számba vette a királyságodat (megszámláltattál), és véget vet neki. Megmért a
mérlegen és könnyűnek talált (híjával találtattál). Feldarabolja országodat (darabokra
szaggattatol) és azt a perzsák kezére adja”. Vagyis Ady ítélete az „előkelők”-ről talán még ösz-
tönzően is hathatott e hol körképnek, történelmi-társadalmi tablónak, hol kulcsregénynek neve-
zett monumentális alkotás létrejöttére? Még ha a végső lökést esetleg – ahogy az irodalmi le-
genda terjesztette – Tamási Áronnak az erdélyi magyar főurakat szatirizáló, vadromantikus re-
génye, a Czímeresek adta is. Az eredmény azonban ugyanaz lett, amiről a regényciklusnak csak
a harmadik részét ismerő Móricz Zsigmond írt (Kelet Népe 1940. július 15. ): az élő magyar
arisztokráciáról szerinte még senki sem nyilatkozott „ilyen kíméletlenül s irgalmatlanul”. És na-
gyon is egybecseng ez az író szándékával. „Azt hittem – kezdte vallomását -, hogy ha nem is
sokan, de a szellemi élet elitje észreveszi, hogy a trianoni Magyarország, mit sem okulva a tra-
gikus múlton, visszajutott ismét ugyanoda, abba a szellemi mocsárba, amiben a világháború
előtt élt. – Azt hittem, hogy meglátja valaki, hogy a Trianon utáni politika mozgalmai: a min-
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dent vissza és a Nem, nem soha, valamint a legitimista és szabad királyválasztó jelszavak he-
lyettesítik most a századforduló közjogi csatakiáltásait, ugyanúgy elkendőzik a magyar közvé-
lemény előtt a valóságot, ugyanúgy csak személyi tusakodások foglalják el a politikusok fi-
gyelmét – egykor Tisza és Andrássy, most Bethlen és Gömbös viaskodása -, a polgári társada-
lom pedig ugyanazt a könnyelmű farsangot járja, amit 1914 előtt járt”. Ha tudjuk, hogy a trilógia
cselekménye 1904 ősze és 1914 júliusa között zajlik, akkor talán a szerző személyéről is el-
mondható, amit állítólag a barátjáról, a marosvécsi helikoni napok gazdájáról, az irodalmat és a
művészeteket az önnön elszegényesedéséig támogató báró Kemény Jánosról jegyzett volna meg
egy falujabeli székely: „Báró ugyan, de abbahagyta régen”. Emlékeztet ez a tréfás fordulat arra a
szócikkre, amelyik dr. Osvát Kálmán l928-as Erdélyi lexikonában úgy összegzi az 1926-ban Er-
délybe visszatérő Bánffy Miklós tevékenységét, hogy hangsúlyozza: „minden politikumtól tá-
vol, csak irodalmi és irodalompolitikai működésének él. Csatlakozott az Erdélyi Helikonhoz,
részt vett annak szervezésében, maga is szerepel felolvasó ülésein és nevének vonzó ereje: iro-
dalommal szemben eddig közömbös rétegeket is megmozgatott”. A nem annyira az írónak, ha-
nem inkább az irodalmárnak ez a szerepvállalása azonban gyanút keltett. Ligeti Ernő a két vi-
lágháború közötti romániai magyar szellemi életről szóló Súly alatt a pálma című alapvető
könyvében részletesen taglalja ezt. „Miért jött le? – kérdezte, így, pestiesen az úgymond jobbol-
dali politikai közvélemény. – Mit akar? Szét akarja törni a Magyar Pártot, ő akar lenni a politi-
kai vezér?” Ligeti szerint egyes erdélyi urak sehogy se tudtak megbarátkozni azzal a gondolat-
tal, hogy Magyarország volt külügyminisztere a bonchidai kastélyában csak alkotni akar, és
hogy a szabad társulásra alapozott helikoni írói mozgalmat, a munkaközösséget sem akarja napi
politikai célokra felhasználni.

Hogy mennyire a bizalmatlanság, a gyanú légköre vette körül, és hogy mennyire az alko-
tás kötötte le a figyelmét – erről több tény is árulkodhat. A művek például. Elsőnek, nem idő-
rendben, azé az önéletrajzi metszeté, amelyhez Kuncz Aladár kedvéért és biztatására fogott
hozzá, és amelyik nagyon is beleillik a harmincas évek számadás-irodalmának Illyés, Márai,
Szabó Dezső, Móricz Zsigmond vagy az erdélyiek közül Szántó György, Nyirő József alkotá-
saival jelölhető sorába, nem szólva Kosztolányi Dezső versciklusáról vagy Veres Péter Szám-
adás című önéletírásáról. Az Emlékeimből az elbeszélőnek az önnön múltjához való viszonyát
tekintve is modern munka, hiszen nem győz szembesülni a felejtés tényével, beszámolni az
emlékezés megbízhatatlanságáról, és ami mindebből következik, felhívni a figyelmet a kidol-
gozás vázlatos voltára. Mintegy kárpótlásul remek portrékat rajzol – köztük a szerző unoka-
testvéréről, Károlyi Mihályról, ami talán magyarázza, a szocializmus korában miért maradt
kiadatlanul ez a IV. Károly koronázási ceremóniáját, benne a hadirokkantak felvonultatását
érzékletesen megjelenítő, illetve az őszirózsás forradalom egynémely epizódját felelevenítő
memoár. Amit majd a Huszonöt év követ – ez a negyedszázad a Trianon óta eltelt időszak
krónikája, tárgyszerűen előadva például azokat a diplomáciai terveket és fogásokat, amelyek-
nek köszönhetően egy népszavazást követően Sopron magyar város maradhatott. Mindenek-
előtt a külügyi hivatás és munka a töprengés és az emlékezés tárgya. De mert egyrészt köz-
vetlenül az első világháborút követő időkbe nyúlik vissza, másrészt pedig kedvező színben
tünteti fel a Horthy-korszak kezdetének nem egy vezető személyiségét, mindezek miatt a ki-
adása hosszú-hosszú évtizedeken át szóba se jöhetett. Egészen 1993-ig, amikor végre megje-
lent a Püski kiadónál, hogy hét év múlva a hagyaték megbízható gondozója, az életmű más
munkáinak is elszánt népszerűsítője, szorgalmas közreadója, például a válogatott elbeszélése-
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ket A koronás tízes címen (1998) a remekírók diákkönyvtára sorozatába illesztő a kolozsvári
Polis együtt, egy kötetben jelentesse meg a két részes memoárt.

A gyanúra okot adó művek sorában ott van aztán a Harag György által méltatott színmű az
1791-es magyar köztársasági összeesküvés szereplőiről, középpontban a császár ügynökéből a
mozgalom vezérévé és vértanújává váló Martinovics Ignáccal. Az „emberi kettősség” kérdését
és tragikumát vizsgáló darabban éppen a címszereplő sorsa és alakja vonzotta a legerősebben. A
Martinovics így lett az írói pálya egészét az eszmélkedés és a művészi kiteljesülés szép példája-
ként méltató amúgy marxista alapállású Sőni Pál szerint is Kós Károly Budai Nagy Antala mel-
lett a legjobb erdélyi történelmi dráma a két világháború közötti időkből. Mostoha sorsához tar-
tozik, hogy jövőre lesz hatvan éve, amikor legutóbb megjelent: a Révai adta ki az öt színművet
tartalmazó Naplegenda című kötetében. (A pontosság kedvéért: a többi színműnek sem kedve-
zett az idő s a kiadáspolitika. Könyv formájában ezek is itt és ekkor láttak nyomdafestéket utol-
jára, annak A nagyúrnak a kivételével, amelyik másik négy Attila-drámával, Bessenyei György,
Vajda János, Márkus László és Harsányi Kálmán műveivel együtt 1994-ben a Nemzeti Tan-
könyvkiadó gondozásában került ki a nyomdából. A pálya legvégének színpadi művei, az emle-
getett Ime, az Ember, valamint Az ostoba Li című szatirikus játék szintén kiadatlanok. ) Vissza-
térve a Martinovicsra: az 1929-es bemutatót követő kritikáknak – a szerző szavaival – „három
termetes vádcsoport”-jára készített választ. A különös című Előszó a Martinovicshoz, amely
mégsem az és ezért a könyv végére került érzékeltet valamit abból a nyomasztó hangulatból,
amit úgy próbált oldani, mérsékelni, hogy – mint írta – odahelyezkedett az őt hazafiatlannak, a
dicső történelmi múlt megcsúfolójának tartók, „a vádaskodók békahorizontjába”.

A nyílt, mondjuk, hírlapi polémia helyett más módját választotta a válaszadásnak. Bizo-
nyára módja lett volna pedig, ha máshol nem, a nagy múltú politikai, közgazdasági, társadal-
mi napilapban, a kolozsvári Ellenzékben védekeznie, hiszen ennek főrészvényese volt – ehe-
lyett ott válaszolt, ahol a legkevésbé számítottak rá. S ahol, talán, észre sem vették, még ma-
guk az érintettek sem, hogy válaszolt, hogy nekik üzent. Az üzenet a Fortéjos Deák Boldizsár
memoriáléja című kötet, kiadói előszóval, a címszereplőnek az öccséhez írott levelével beve-
zetett nyolc történet egy XVII. Századi vándordiák előadásában. Több műfajt utánoz itt, a
stílusimitációt azonban nehéz volna megkülönböztetni a stílusparódiától. Az elbeszélő főhős
szinte lubickol a régies nyelv adta ötletekben. A kötetet a Nyugatban méltató Schöpflin Ala-
dár olyan irodalmi csemegének nevezte, amikre szerinte egy „sokszínűségre törekvő iroda-
lomnak szüksége van”. Hogy a pajzán történetek nem az úri kedvtelés szülöttei, ez csak abból
a levélből válhatott világossá előtte, amelyet a szerző küldött hozzá, s amely most már az iro-
dalmi közvélemény számára is ismertté vált. Marosi Ildikó, a Bonchidai Prospero alcímű
Kis\Bán\ffy könyv összeállítója és bevezető írója a csíkszeredai Pallas-Akadémia könyvkiadó
után (1997) a már említett Polist választotta, hogy Bánffy Miklós estéje címmel 2002-ben köz-
re adja és jegyzetekkel ellássa a hagyatékban maradt leveleket. Ezek egy része Bánffynak
szól, a másik részüket ő küldte Kolozsvárról Budapestre a testvérének, Barcsayné Bánffy Ka-
tinkának, illetve a Tangerben élő lányának, Katinkának. A kötet részleteket közöl színésznő
feleségének, az ugyancsak a magyar fővárosban tengődő, a hivatásától távol tartott Váradi
Arankának a töredékes naplójából is. A kötet bevezető tanulmánya idézi, mégpedig teljes ter-
jedelmében az egykor a Nyugat kritikusának címzett levelet. Benne a felvilágosítással, hogy
„Fortéjos uram igazában nem művészi kedvtelésből keletkezett, hanem az eredete az, hogy
burkolt formában válaszolni akartam némelyek támadásaira”, mégpedig oly módon, hogy a be
nem avatottak számára is élvezhető legyen. Sorra veszi aztán a történeteket, melyiknek mi állt
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a hátterében. Az egyikben azt a gyanút hárítaná el, hogy Erdélybe visszatérve politikai vezér-
ségre aspirált volna. A másikban, hogy román-magyar perszonáluniót tervezett volna. A har-
madikban, hogy a román politikusokkal szemben miért nem vállalta a „Die-hard,
intransingens álláspontot”, és miért kezdett új módit, tudniillik a személyes érintkezést olyan
politikusokkal, mint Bratianu, Goga stb. Aztán:”A Harangok is ilyen aktualitás. Ugyanis mi-
dőn a Helikon íróival Budapestre jöttem felolvasást tartani, némelyek jónak látták innen Ko-
lozsvárról egy vezércikket küldeni valamely budapesti lapnak, mely minket, Helikon-írókat
hazaárulókként állít be” – közli végül a folyóirat főszerkesztő, aki 1928-tól végig, 1944-ig az
Erdélyi Helikon élén állt. Nem csatázott, nem viaskodott tehát, hanem „békahorizontba” he-
lyezkedett.

Mint máskor is. Mintha csak igazolni s megerősíteni akarta volna e hangnemi változatosság-
gal is Schöpflin Aladár véleményét, hogy ő, Kisbán Miklós „a legnyugtalanabb kísérletező iro-
dalmunkban”. Korábban például a Maskarában ütött meg frivol hangot Ez az alcíme szerint
„Bolondság három felvonásban, elő- és utó-
játékkal”, s olyan szereplői vannak, mint Ba-
lowgh de Puszta-Rücs, Katzer-Králik Kaje-
tán vagy éppen az a Kosh Imre gróf, fején
vörös jakobinus sapkával és „sárgaréz szov-
jet-csillaggal”, akiben a bemutatókor Károlyi
Mihályt ismerte föl s akarta utánozni Somlay
Artúr. Szegedy-Maszák Mihály véleménye,
hogy mind a maradiságot, mind a jobb-,
illetve a baloldali radikalizmust nagyon
előnytelen színben tünteti fel ez a színjáték.
A későbbiek közül az 1946-ban Kolozsvárott
bemutatott Az ostoba Li ugyancsak gunyoros,
szatirikus szemléletű. A már emlegetett, má-
sik elemző szerint korántsem „ellenállási tár-
gyú”, mint írták róla, hanem „semlegesség”
párti két világhatalom háborújában. „Ha új
cselédet fogadsz, téged az is meglop. Jobb
akkor már a régi” – hangzik el benne a ta-
nács, mintegy megjövendölve – ahogy Ab-
lonczy László olvasta –, hogy hamarosan a
cselédek diktatúrája jő el.

Az új idő, az úgynevezett népi demokrácia ideje a magány mellett a nélkülözés volt Bánffy
Miklós számára. Meghal szerelme, szellemi társa, Szilvássyné Bornemissza Karola, akit a triló-
gia feledhetetlenül különös alakja, Milóth Adrienne formázott meg. Távol van szeretteitől, lá-
nyától, feleségétől, hosszú ideig hiába várva az útlevélre, hogy Magyarországra jöhessen, az ön-
gyilkosság gondolata is megkísértette. A könyv, a Bánffy Miklós estéje bepillantást enged az
ilyen helyzetekbe. Az író azonban, akinek már az első novellái egyikét, a Farkasokat Móricz
remekléséhez, a Barbárokhoz méltónak találta a kortársi vélekedés, a szintén a kettős életről, az
emberi kettősségről szóló Reggeltől estig című első regényét, a magyar művészregények ki-
emelkedő darabját pedig az utókor köszöntötte a formateremtő erő és fegyelem példájaként, az
író mindenek ellenére részt kívánt venni az irodalomban. Az író, aki az Erdélyi Történettel az
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egyik vélemény szerint a Balzac Emberi színjátékának erdélyi változatát, a másik szerint az er-
délyi Forsyte Sagát alkotta meg, s akinek teljesítményét annak idején a kommunista Korunk fő-
szerkesztője, Gaál Gábor is Tolsztojéhoz mérte, az író Bánffy Miklós mondhatni szomorú véget
ért. Megalázva, megszégyenítve kell búcsút vennie utolsó publikációs lehetőségétől, a Gaál Gá-
bor szerkesztette Utunktól, holott a hetilapban az általa illusztrált anekdoták rövid életű soroza-
tának az volt a címe. Beszéljünk semmit! De talán épp e felhívás mögött megbújó keserű humor,
a tehetetlenség iróniája keltett gyanút: nem azt sugallja-e már a cím is, hogy beszéljünk a sem-
miről, ha a mindenről, az életünket, sorsunkat meghatározó változásokról nem ejthetünk szót.
Ahogy az ez idő tájt keletkezett elbeszélés, a Bűvös éjszaka legutolsó mondata is hangzik: te-
gyünk úgy, mint ahogy egy szerelmi káprázatból ocsúdó Mimi teszi, feledjünk el mindent:
„Mintha nem történt volna semmi…” Mintha nem égették volna fel a a családi fészket, a bonc-
hidai kastélyt, mintha nem semmisült volna meg a könyvtár, s annyi más értékkel, kinccsel
együtt maga a múlt is. Mintha egyszerű, magától értetődő volna arra készülni, hogy amikor
majd felszáll Kolozsvárott a Magyarországra induló vonatra, így fognak majd elválni tőle, a so-
ha viszont nem látás biztos tudatában: „Nem könnyű itt hagyni egy nyolcszáz éves múltat”.

Rövid idő elteltével pedig, 1950. június 10-én a Farkasréti temetőben a legvégső búcsú
szavait Ravasz László, egykori kolozsvári püspök mondta: „Az a fiatal magyar főember, aki a
millenniumi ünnepély hódoló felvonulásában úgy lovagolt el a magyar király előtt, mintha
Arany Jánosnak a Daliás időkről szóló époszi álma testesült volna benne meg, néhány hónap-
pal ezelőtt betegen, öregen átlépett a magyar határon olyan szegényen, mint egy bújdosó ku-
ruc közlegény. Aki úgy indult el élni, így jött meghalni”.

Hogy halálában jobbra fordulhat, mégis, az írói sorsa? Erre az az eleven külföldi fogadta-
tás adhat reményt, amiről a Korunk 2002/12. számában Boka László ejt szót, a Tallózás az éj-
szaka küszöbén – A Bánffy-recepció kanonikus értéktételezésének problémáiról című írásában.
(idézi: Osváth Annamária: Tanúságtevő Bánffy Miklós – A Hét. 2003. február. 20.) „Más
nyelven volna igazán jelentős, magyarul nemigen?” – teszi fel a kérdést, a trilógia angol for-
dítására, londoni és New York-i sikerére utalva. Még csak ezekre, holott azóta Jean-Luc
Moreau tolmácsolásában kiadták franciául is, 4800 példányban az első részt, ami olyan hamar
elfogyott, hogy azonnal szerződést kötöttek a második közlésére is. A Megszámláltattál…
Lampedusa A párducát juttatta az egyik francia kritikus eszébe. De nemcsak e kései könyvet
idézte meg, hanem a filmváltozatát is. A rendezőt, a már halott Viscontit. Milyen tüzet tudott
volna szítani abból. a parázsból és azzal a kegyetlenséggel, ami ehhez az ábrázoláshoz szük-
séges! – kiáltott fel a Bánffy-regény politikai finomságát és pszichológiai pontosságát méltató
irodalomtörténész, Párizsban.

Talán lesznek majd itthon is, Budapesten is, akik részt vállalnak, ha nem a parázs szításá-
ból, de a feladatból mindenképp, hogy ez a jelentős írói életmű végre a fényre kerüljön abból
a tartósan sötétlő homályból, amelyet ki tudja, mekkora erők és milyen gyengeségek alakítot-
tak ki körülötte.
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Szürkület

A felhők
nem mozdulnak.

Elszürkült kezek
karcolják
a félhomályra
kékes
neveinket.

Szilánkok

Lobot vet egy kép
az avaron,
s fölöttünk egy ima
vonaglik: ne rántsatok
vissza -
nedves izzók
gyúlnak a fák ágain:
a csillagok csak
szilánkok.
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Néma találkozás

Egy üres asztalnál,
Egy kifordított délelőtt,
S az ábrándoktól vékonyodott vonások
Az áttetsző képzelet jelmeze között.

Az üvegablak feltámadás,
Tükörképünk már csak óhaj.
Szíveinkhez kötözzük
Egyszer volt képeinket
Egy hajszálvékony ócska dróttal.

Tisztességes veszteség ez:
Ahogy nézzük egymát szótlanul.
Vágyak sánta lova nyerít,
S egy utcasarkon befordul.

Az Új Holnap Stúdió

Az Új Holnap Stúdió 2004. őszétől működik az Új Holnap folyóirat égisze alatt a Miskolci
Galériában. A tehetséges, fiatal irodalmárokat- többnyire középiskolások és egyetemisták
gyűjti maga köré Középiskolákban, kollégiumokban élő bemutatókat tartanak, ahol a saját
műveiket adják elő, rendszerint szép sikerrel. Az Új Holnap 2006/1. , az Ezredvég 2006/8-9.
sz., és a Zempléni Múzsa 2006/3. sz. közölte irodalmi összeállításukat. Hamarosan a kárpát-
aljai Együtt c. folyóiratban mutatkoznak be.

Fecske Csaba
Az összeállítás szerzői

Balajthy Ágnes: (1987) 2006-ban végzett a miskolci Lévay József Református Gimnázium-
ban, jelenleg a Debreceni Egyetem bölcsész hallgatója. Első novelláját az Új Holnap kö-
zölte.

Bán Olivér: (1977) A Miskolci Egyetemen végzett filozófia és magyar szakon, jelenleg Mis-
kolcon dolgozik. Verseit többek között az Új Holnap, a Parnasszus és a Zempléni Múzsa
közölte. Tavaly jelent meg első verseskötete Minden állomáson és megállóhelyen címmel
a Parnasszus könyvek sorazatban.

O. Bodnár István: (1983) a Miskolci Egyetem gépészmérnök hallgatója. Versei jelentek meg
az Új Holnapban és az Ezredvégben.

Korpa Tamás: A Debreceni Egyetem bölcsész hallgatója. Írásait többek között az Új Holnap, a
Magyar Napló és a Polisz közölte. Főmunkatársa az Új Hegyvidék c. folyóiratnak

Siska Péter: (l984) A Miskolci Egyetem bölcsész hallgatója. Verseivel az Új Holnapban
mutatkozott be, publikált már az Ezredvégben és a Zempléni Múzsában is.

Viczai Henrietta: (1981) Újságíró. Első kötete 2002-ben jelent meg Hajnali kárhozat cím-
mel. Verseit az Új Holnap, az Ezredvég, a Zempléni Múzsa közölte.
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köpenyművész

gyermeklábszárcsont furulya
csak keresni kell

meglehet
emberek közt
saját bőrömben
jól
még másnak
meg nem
tetszik

mondják
ízlések
pofonok
biztos kézzel
úgy
lendületből
az igazi

asztalra
hever
(t)önk(k)ént
rábök
listára
alakítják
pipereasztal
száztízes bőség
csak szerves
tán fájdalma
sincs
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Bornemissza Péter lázálma Huszt várában

Ürdüng praktikái nyakamat vagdossák
hullafolt-felhőn túl van-e még egy ország?
szél kele most majd elzuhan és mászik
kézen fogva járjuk a feltámadásig
dárdahegyen mára bevérzett a hangszál
óntorkú estén szoprán hangon szólj rám:
gubbinói farkas Ferenc kezét tépte
ott csüng azon most is kripta-kelepcébe
szegény Janus kacag medve-tappancs nyomja
mérges fúria száll mandulafa-lombra
téblábolunk tétlen erős várunk dőlsz-e
repedezik lassan Kelemenné körme
Valentinom hű társ táncolj be a sor(s)ba
lábszáraid felkapdossa
esztergomi portya
düledékeidnek bor csorog szájából
fűrészpor lesz csupán a holnapi mából
villamos csengőnek rozsdás torka lettem
bársonykabátomban ezredvégi Pesten
Ürdüng pusztaságon viola mezőben
üvegszilánk-vágta alkony-lepedőben
ágyban temetőben lelem meg halálom
siralmas énnékem tőled mégis válnom.
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Moldvában járt a Kaszás

Lérem, lérem utolérem!
Száz kutyával összetépem!

(Moldvai népdal)

Kert tetején lókoponyák
odvas szemén füst lobog át:
pata-zörgős lesz az éjjel…
csutakos vihart szór széjjel…
Mássz pajtásom gerendára!
Felkopott a Holdnak álla:
bölény bődít, ördög szarva
a felhőkbe fűzve-varrva!
Kasza üget, hódol a rét,
fák törzse bevérzett hétrét!
Köddel leszek összekötve:
száraz szalma ézes rögbe…
Ordas tépte kérget rágok,
csonttá fagynak a virágok
zúg a szél! Forró gyehenna
csapásain körmét húzza!
Szél sózza, vagy megpörkölje!
Róka-szemű éj ne födje!
Dördül bé s álkapcsa bömböl
tépett hús lóg gerincedből!
(a zúzmarát izzadt holtak
homlokán az ég kopogtat)
Utána futnék, bár messze
jár már gyilkos kaszahegye:
Lérem, lérem utolérem!
Száz kutyával összetépem!
Mért nem szabad utolérnem?
Sárkánytövis ég szívében…

lére (csángó) -sógor
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Nagy Lászlónak

Hisz tűt szúrnak beléd
a tű fokán át
vérhólyagos földbe szórnak
agancsaid két kézzel letörik
az ágaskodó tengerbe dobják
véresre harapdált szájjal
zuhan arccal a szél is előre
a szálakat kötélbe fonják
húzd meg húzd meg
a zsinórpadlást inkább
s meghasadnak
a füstmérgezett felhők
merre tövises csőrrel fellőtt
madarak keringnek
(eldőlve az oltáron
gyertya tizenhárom
gyertya tizenhárom)
de ne rohanj le a sírba!
megvesszőzött ujjaimon sírva
mutatom hol merre az apály
a föld körömágyába tégy le
ránk folyik a víz befed
a jég elrejt az ár…
nekem is fáj és fáj
jázminfa virága
hervad a világra
és fájna
ha a törött hold pengéjére
kötnének téged
patáiddal rugdalózva
döngetnéd a mindenséget
gályára vinnék az évszakokat…
de hisz tűt szúrnak beléd
úgyis s a tű fokán át
dermedt szemed figyel
ki sem mondhatja szád.
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Ezra Found-nak mondd meg kérlek

Ezra Found-nak mondd meg kérlek
Kant ússza át az Al-Dunát
jakobson-i titkosrendőr
interpretál megállj kiált!
konfesszió: konfesszorok
ujjbegye a földben ropog
a vádlott megszólal de hát
az éji vándorok dalát
a harmadnapja nem eszek
tézispontja rágja meg
labirintus-tégla-omlás
törökülésben hullámzás
csak szeptemberi átirat
ami minket is átitat:
Goethe a kordbársony éjből
egy cérnát nyakára kötött
nyugat-keleti Dívánon
függ még ma is ég s föld között
Radnóti a föld alatt is
dörzsöli agancsa nyomát
nem tudhatom nem tudhatom
tűzparancsok mint lövik át
míg Hölderlin toronyablak
függönyébe beleszédül
és Edgar Poe Bacchus vállán
holló tollal írni készül
bekormozódott a tükör
papírsárkányt harap a Nap
Charon részeg ősz fejével
evezővel a vízbe csap
mondd meg kérlek Ezra Found-nak
Kant ússza át az Al-Dunát:
és a szatír a sarokban
ketrecbe zárja önmagát.
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Buborék

eleredt az eső
éles szél futott át a réseken
hideg fémrudakat cipelt
és becsukott a szemekben
minden kaput
néha még visszafordultam
vágytam volna ottragadni
de most jó így
fényévekre a földtől
ebben a könnyű
láthatatlan burokban
veled

Arkhimédész törvénye

eredetileg
(amikor felhúztam
a vonat ablakát)
még az esőről
akartam írni
egy hosszú verset az esőről
benne lett volna
az egész vonat
meg az eső odakint
de ha te megjelensz a versben
(mint most itt )
akkor abból többnyire
minden más kiszorul
ennyi
esővíz is akár
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Mi lesz?

> Tátong e magasság .
> a mélység szédít,
> mégis jó Félelemvágyból
 átélni egy zuhanást.

> Sötétben szállni, de súlyát
 érzni a testnek.
> Tán szabad vagyok.
> borzongás.
> Mi lesz, ha véget ér az út?

zaklatott képek…

Zaklatott képek
> küzdelem a léttel
> rádtörő gyanakvás
> világok között megnyíló utak
> születőben a szó
> foszlányokból képek alakulnak
> aztán a hajnal
> a fájdalom
> tükörkép gyanakvó tekintete
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(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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ÚJÉVI PÁSZTORLEVÉL 2007

1 Korintus 16, 13: „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek
erősek!”

Emlékeinket legtöbbször megszépíti az Isten s az idő. Előbb a szépek lesznek még
szebbek, mert azokkal viszonylag könnyebben el tudunk bánni. De aztán sorra kerülnek
lassan, komótosan a többiek, a nem szépek, nem kívánatos és nem kedves emlékek is.
Ritka az az emlék, amelyiknek megkegyelmez Isten s az idő, kevés, roppant kevés a ki-
vétel. Feltehető, hogy éppen a nem kedves emlékeken végrehajtott változtatások emelik
az egész jelenséget a szabályok sorába.

Mindig voltak olyan emlékeink – gondoskodott róla az élet nagy rendezője, a Gondvi-
selő Isten, amelyek évek során megmaradtak élesnek és élethűnek. Jólesők és kegyetlenül
kellemetlenek, ám változni, szépülni sosem akarók. Sok évnek kellett eltelni ahhoz, hogy
rájöjjünk: ezekhez az emlékekhez mértük, s ezekhez mérten ítéltük meg később magát, a
megszépítés utolérhetetlen mesterét, az Istent s az időt. A napokat, a heteket, a hónapokat,
az évet.

Ilyenkor, esztendő fordulóján például, elég csupán végigpásztáznunk tekintetünkkel az
éppen véget érő év naptárát, s azonnal számba vehetjük azokat az eseményeket, történése-
ket, amelyekről – előre tudtuk – idővel megváltozhatatlan emlékeink lesznek. Ha visszate-
kintünk az idei év emlékeire, azt vesszük észre, hogy volt köztük mindenféle. Elitéltek
munkatársaink s a hozzánk közel állók, amikor véleményünket szemtől-szembe kimondtuk,
s gratuláltak, amikor úgy vélték, hogy elhallgattuk azokat. Nevettünk igazán jóízűen és fel-
szabadultan segítőkész ismeretlenek társaságában, örvendtünk szívből ma már lényegtelen-
nek tetsző dolgoknak, tiszavirág életű eredményeknek, gyorsasággal tovatűnő sikerélmé-
nyeknek és más efféle hiábavalóságoknak. És csalódtunk azokban, akiket barátainknak hit-
tünk, akiknek legjobb akaratunk szerint siettünk mindig a segítségükre, s akik mégis be-
csaptak vagy kijátszottak, vagy hátba támadtak. Voltunk elképesztően kicsinyesek a legje-
lentéktelenebb ügyben, s ostobaságig menően nagyvonalúak fontos dolgokban. Értetlenül
és széttárt karokkal álltunk a legnyilvánvalóbb erőszak előtt, segítőképtelenségbe bénultan,
s éppen a legelesettebb emelt fel minket, amikor magunk alatt voltunk, és bátorított, hogy
gyerünk tovább, ilyenkor a legfontosabb a hit, az Istenbe és önmagunkba vetett bizalom!
Csupa olyan dolog, amit már sohasem szépít meg az idő. Most pedig a mérlegkészítés ide-
jén csak állunk magunk elé meredve, s számoljuk azokat, akiket az idén veszítettünk el:
szülőket és nagyszülőket, drága gyermekeket, igaz barátokat, zsoltárt éneklő drága híveket,
akik nincsenek többé. Aztán a mérleg másik serpenyőjébe helyezzük nagy-nagy örömmel
és szeretettel azokat, akikkel idén ajándékozott meg a Gondviselő Isten, és köszönetet mon-
dunk értük az élet nagy rendezőjének, hogy általuk megszépítette és bearanyozta életünket.
Köszönet és hála azokért, akik voltak és azokért, akik lettek.
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Fáj, hogy jólétet, bőséget és sikert nem ígérhetek sem családnak, sem barátnak, sem
munkatársnak vagy ismerősnek és hívőnek, egyszóval senkinek. De önmagunknak meg-
ígérhetjük, hogy jövőre nem leszünk langyosak, hogy sokkal nagyobb hozzáállással fo-
gunk dolgozni egyházközségeink és Egyházunk felvirágoztatása érdekében, ugyanis ren-
geteg munka vár ránk, aminek megoldására és megvalósítására minket hívott el Isten,
Gondviselő Édes Atyánk. Hogy mik ezek a tennivalók? Csak nagyvonalakban sorolok
egy párat. Négy helyen, Pécsen, Győrben, Miskolcon és Kecskeméten imaház vagy
templomépítés. Lelkészi lakásépítés Pestszentlőrincen. E célok elérése, megvalósítása
tenné lehetővé, hogy elérjük Kocsord, Debrecen és Hódmezővásárhely színvonalát, ahol
lelkészi lakás és templom is van. A célok megvalósítása emlékeinket az örömteli szép
emlékek közé sorolhatná! Hogy még a fenti célok elérésében sem álltunk mindannyian
ugyanazon az oldalon, hogy nem egyezett mindenben a véleményünk, a legjobb bizonyí-
ték arra, hogy óesztendő utolsó napján magunkba tekintve, emlékeinket osztályozva rá-
jöjjünk, hogy mi mindenben összetartozunk, hiszen az a kötelességünk, hogy az egységet
építsük a különbözőségben.

Ilyen gondolatok közepette kívánok mindenkinek Jézust követő, evangéliumot tiszte-
lő, áldott magatartást, mely biztosítson az Új Évben örömteli emlékeket, melyek ösztö-
nözzenek egymás szeretetére, megértésére, jócselekedetek gyakorlására. Isten gazdag ál-
dása nyugodjon meg templomainkon, istentiszteleti helyeinken, hitükben megerősödni
akaró híveinken, lelkészeink áhítatos szolgálatán. Szívemből kívánom, hogy a Gondvi-
selő Istenünk adjon minden embernek a földön egészségben , békességben és sikerekben
gazdag Új Esztendőt, melyben legyen örömteli a családi, az egyházi és a társadalmi élet!

Atyafiságos tisztelettel, és főpásztori üdvözlettel

Rázmány Csaba
 püspök

Budapest, 2006. december 31.



Hiterősítő 

70

Igehirdetés
mely elhangzott Vaján, 2006. november 9-én
kuruc Vay Ádám hamvai hazahozatalának 100. évfordulóján

Textus:
Zsolt 77, 12-13.
„Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tettedet, el-
mélkedem dolgaidon. ”
Zsolt 103, 2.
„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”

Ezekben a hetekben, hónapokban több alkalmat készített nekünk Isten az emlékezésre.
Október 23-án az 50 éve végbemenő forradalmunkra és szabadságharcunkra emlékeztünk.
November 4-én annak vérbefojtására, kegyetlen eltiprására népünk, nemzetünk szabadság-
vágyának, már-már elért győzelmének sárba taposására. Október 31-én a reformáció, a hit-
újítás – igaz még nem kerek, de már az 500 évhez közeledő – évfordulóján adtunk hálát Is-
tennek emlékezve Szentlelke munkájára, amit emberi eszközei által vitt végbe, és aminek
örökösei lehetünk. Ma itt, Vaján újra csak emlékezünk arra, amit 300 évvel ezelőtt nagyne-
vű eleink vittek végbe egy ugyancsak elveszített szabadságharcban. Emlékezésünket az te-
szi időszerűvé, hogy éppen 100 éve, hogy idegen földről, a bujdosásban elhunytak hamvait
hazahozták, így ide Vajára Vay Ádámét, hogy hazai földben nyugodjék 185 év után.

Isten Lelke tehát az Ige által ez alkalommal emlékezésre bíztat. Azt akarja, hogy él-
jünk azzal a csodálatos ajándékával Istennek, amit nekünk adott. Mert az emlékezés való-
ban csodálatos. Régmúlt dolgokat feleleveníthetünk. Rég meghalt arcokat láthatunk, hall-
hatjuk szavukat. (szülőké stb.) Egyének külön-külön emlékezhetnek a csak velük történ-
tekre, a csak nekik mondottakra, de többen együtt, család, község, gyülekezet, egyház,
nép, nemzet, a velünk történtekre, a korábbanéltek idejében megtörténtekre, amit Isten
végbevitt közöttünk, értünk, egyének vagy többek által.

A zsoltáros milyen szépen beszél erről így: „Amiket hallottunk és tudunk … őseink
elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr
dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a
születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizodalmu-
kat…” (Zsolt 78, 3kk. )

Tudjuk, Izráel népének közösségében az volt a gyakorlat, hogy az apák a fiaknak, az
anyák a lányoknak elmondták, elbeszélték Isten szabadító tetteit, csodáit, és a következő
generáció, mint saját emlékére gondolt vissza az 50, 100 vagy több száz évvel korábban
végbement eseményekre, az azokban tevékenyen résztvevő személyekre, nevesekre és
névtelenekre, hősökre és áldozatokra.

Milyen jó volt az, amikor régen a falvakban a szülőkorúak kint dolgoztak a földeken,
az idős nagyszülőkorúak otthon voltak a gyerekekkel és meséltek a maguk átélt dolgaik-
ról. Az így felnőtt gyerek 100 évre visszatekintve emlékezett, és önazonosság tudatában
(identitásában) nem zavarodott meg, nemzet és hittudatában is és erkölcsében is az elődök
példája erősítette, és nem akart szégyent hozni őseire.
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Mindez a folytonosság és kapcsolat szűnt meg 1956 után részben az addigi életforma
megváltozásával, részben a szülők és nagyszülők elnémulásával. Nem mertek beszélni a
gyermek előtt. Így ment feledésbe a múlt, így veszett el az emlék, így szűnt meg a kap-
csolat a jelen és a múlt között, így nincs mire emlékezni.

Mert emlékezni csak arra lehet, amit átéltünk, vagy amit atyáink továbbadtak szóval
vagy írásban. Egyébként feledésbe megy, elveszik, haszontalanná válik.

A görögök azt tanították, hogy a halottak a Léthe vízéből isznak, és mindent elfelejte-
nek, ami ezen a földön velünk történt. Szerintük az áldás a felejtésben van. Mi szerintünk,
és az Ige szerint is, az áldás az emlékezésben van, a felejtés kárunkra van, sőt halálos ve-
szedelmet hordoz.

Akik velünk el akarták feledtetni múltunkat, meghamisították történelmünket, elhall-
gatták hőseink nevét, és nem engedték megsiratni halottainkat, azok nem javunkat akar-
ták, hanem kárunkat, vesztünket, pusztulásunkat. „A múltat végkép eltöröljük” eszme
megvalósításának ez a következménye.

A zsoltáros a felejtés ellen milyen határozottan szólítja fel önmagát: „Áldjad lelkem az
Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”

A fogságban levő nép megmaradásának feltétele az élő emlékezésben volt. Jeremiás
így szól a Babiloniában levőkhöz: „Gondoljatok a távolban az Úrra, jusson eszetekben Je-
ruzsálem!” (Jer 51, 50. )

Megint a zsoltárost idézem, aki szintén érezte az emlékezés döntő fontosságát a fog-
ságban, így beszél:

„Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem! Nyelvem ragad-
jon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, …” (Zsolt 137, 5-6. )

Szinte átkot mond magára, ha elfelejti azt, amit Isten tett értük az elődök idején és la-
kóhelyén. Vétkezhetünk-e jobban Isten ellen ma is, mintha elfelejtjük azt, amit Ő tett ve-
lünk, értünk?!

Felejteni bűn, elfelejteni hálátlanság, nem emlékezni a jövő elvesztését jelentheti.
Valóban úgy van, ahogy az egyik meghívón olvasható Garay János versében áll: „Csak
törpe nép felejthet ős nagyságot. / Csak elfajult kor hős elődöket. ” (Az Árpádokból, Ve-
zérhang.)

Emlékezzünk, mert az emlékezésben áldás van! Itt ennél az asztalnál – az Úr asztalá-
nál – minden úrvacsorai alkalommal elhangzik, amit Jézus mondott: „ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre. ” (1Kor 11, 24. )

Emlékeztet az Ő szolgálatára, szeretetére, értünk odaáldozott életére. Emlékeztet arra,
hogy belőle élhetünk, általa áldást vehetünk. Ő a mi életünk. Általa van holnapunk, jö-
vőnk – sőt örök életünk.

Milyen drága ajándéka Jézusnak, amikor ígéri Szentlelkét, azt mondja, ő majd – már
mint a Szentlélek – „eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. ” (Jn 14, 26. ) Te-
hát, amikor már kezdünk felejteni, s halványul előttünk az emlék, hívhatjuk segítségül a
Szentlelket, Ő segít emlékezni. – Bizony most is szükségünk van rá. Kérjük is: – Segíts
helyesen, hasznosan és jól emlékeznünk, Szentlélek Isten, hogy áldás legyen nekünk az
emlékezés! –
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„Emlékezem az Úr tetteire. Visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden
tettedet, elmélkedem dolgaidon. ”

Ezt teszem, ezt tesszük, amikor a Rákóczi-szabadságharc egyik kiváló férfiára, Vay
Ádám generálisra emlékezünk, mint Isten eszközére, akit Vaja adott egyházunknak, nem-
zetünknek.

Segítse emlékezésünket a Szentlélek által egy 19. századi és egy 20. századi történész,
hogy lássuk magunk előtt ki is volt Vay Ádám és milyen volt.

„Vay a nemzet bölcse … mély belátású, tántoríthatatlan hűségű, aki amilyen nagy kál-
vinista, ép olyan nagy kuruc – a kálvinista és a kuruc helyett ma nyugodtan mondhatunk
reformátust, illetve magyart, tehát „amilyen nagy református, ép olyan nagy magyar. ”
(Thaly Kálmán) az egyik vélemény.

A másik:
„Tekintélyes … tekintély tartó … mindenkinek a megfelelő tisztességet adó … logi-

kus elme, … emberismerő … igaz beszédű … következetes … tud parancsolni, a maga
felett állónak pedig engedelmeskedni. ” (Esze Tamás)

Ez utóbbi jellemzés indoklását is adja azzal, hogy Vay Ádám a sárospataki református
Kollégium neveltje volt, akinek vallási- erkölcsi kódexe a most 370 éve megjelent Praxis
Pietatis, vagyis Medgyesi Pál puritán felfogásban megfogalmazott könyve, mely prakti-
kus kegyességre, elragadtatástól mentes józanságra nevelt és a kötelesség felismerését és
folyamatos teljesítését kívánta meg mindenkitől az élet dolgaiban.

Mindezt összefoglalóan ez hangzik még Vay Ádámról:
„Vay ragaszkodása egyházához, jártassága a Bibliában és a református teológiában

közismert volt. ” (Esze Tamás)
Őreá emlékezünk és hálát adunk Istennek érte, hogy volt, hogy értünk élt, harcolt, ál-

dozott és így nem volt élete hiábavaló.
Püspökünk a mostani emlékezések egyik alkalmán mondta:
„Az utódok joga az értékelés, adott esetben az ítélkezés. De az utódoknak kötelessége

is van: a helytállás kötelezettsége…” (Dr. Bölcskei Gusztáv)
Az emlékezés áldása abban mutatkozik meg, hogy a helytállásban erősít meg. Helyt-

állni olyan hűséggel, ahogy Vay Ádám élt és hű volt családjához, nemzetéhez, egyházá-
hoz, Istenéhez.

A prófétai figyelmeztetés reánk is áll: „Ha nem hisztek, nem maradtok meg!” (Ézs 7, 9.)
Vagyis, ha nem hisztek, ha nem vagytok hűségesek, következetesek, kiszámíthatóak,

megbízhatók, igaz beszédűek nem maradtok. De, ha hisztek, ha hűek lesztek – megma-
radtok. Sőt Jézus ígérete szerint: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját.”
(Jel 2, 10.) Tehát még az üdvösség is a hűségeseké lesz.

Járjunk hitben, legyünk hűségesek és megmaradunk és miénk lesz az örökélet is.
Emlékezzünk, – jól emlékeztünk – és így már hitvallásként mondhatjuk:
„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”

Ámen
Nagy László

püspökhelyettes,
egyházkerületi főjegyző
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Kuruc Vay Ádám hamvai hazahozatalának 100. évfordulójára emlékeztek Vaján no-
vember 9-én és 10-én.

Először Vaja község intézményei és a leszármazottak megkoszorúzták Vay Ádám sír-
emlékét, ahol ünnepi beszédet mondott Balog Zoltán országgyűlési képviselő.

Majd ezt követően a helyi református templomban folytatódott a megemlékezés,
amely Fülöp István a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjével kezdődött.

Igét hirdetett Nagy László püspökhelyettes, egyházkerületi főjegyző.
Másnap tudományos konferencia kezdődött. Előadásokat tartott Köpeczi Béla, R.

Várkonyi Ágnes, Szabó Péter, Mészáros Kálmán, Gebei Sándor, Katona Tamás, Mezey
Barna és Somogyvári István. A tanácskozáson részt vett Ks. Edward Szram, a Kosciola
Sw. Elzbiety rektora.

A két napos ünnepség hangulatát színezte Nagy Csaba tárogatóművész zenei szolgál-
tatása és Giriti Ágnes magyar várakat ábrázoló olajfestményeinek kiállítása.

2006 novemberében Angliában elhunyt 93 éves korában Határ Győző / 1914-2006 / a
nyugati emigráció nagy költője.

1991-ben Kossuth-díjat kapott, 2005-ben pedig az Írószövetség örökös tagja lett.

December 1-én a Jósa András Múzeum Kiss Lajos / 1881- 1965 / néprajzi munkássá-
gára emlékeztek tudományos ülés keretében a Megyeháza Dísztermében.

A Roma festők II. kiállítására került sor dec. 18-án a nyíregyházi Bencs Villában
David Beeri és Vári Zsolt festményeit mutatták be.

David Beeri a szellemi fény kisugárzásának mestere, az istenélmény művésze.
Vári Zsolt erős oldala az ember ábrázolása. Stílusa az impresszió vonalát követi. Vál-

lalja a roma hagyományt.

Simén Domokos elhunyt 2006 őszén Csíkszeredán. Nyugalmazott unitárius lelkész, az
unitárius vallási néprajz kiváló kutatója.

Dr. Ujváry Zoltán debreceni professzor kiállítás keretében dec. 11-én a mátészalkai
Szatmári Múzeum számára a saját tulajdonában lévő képzőművészeti gyűjteményéből
Holló László festőművész 30 db. grafikáját és 30 kortárs művész 47 alkotását ajándékozta
a múzeumnak.

A kiállítást dr. Vitéz Ferenc főiskolai docens nyitotta meg.
A megnyitón az adományozó Ujváry Zoltán professzor így szólt Szatmárról és a mú-

zeumról, ahová több évtizedes szakmai és emberi kapcsolatai fűzik:
„Lélekben is könnyen azonosulni tudtam a szatmári néppel, s lelkisége mellett az itte-

ni kultúra, a mindennapi élet számos, érzékeny megnyilvánulása pedig az én gömöri léte-
zésemmel szintén szoros kapcsolatban áll.

Magam egy kicsit már szatmárinak érzem. ”
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70 éves korában 2006. dec. 22-én hunyt el Lázár Ervin író.
Pécelen utcát és a helyi könyvtárat szeretnének elnevezni róla, ahol 10 éven át élt.

 57 éves korában 2007. január 3-án meghalt Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő.
2006 decemberében Kalász Mártonnal együtt nekik ítélték oda a Prima Primisszima

Alapítvány irodalmi díját.
A Magyar Kultúra Napján a Kölcsey Társaság emlékérmét Nagy Gáspár kapta. A pla-

kettet a kitüntetett özvegye vette át Szatmárcsekén az emlékünnepségen.

Első lemezét készíti az Unicum Plus Band mátészalkai rock-zenekar, melynek billen-
tyűse Pénzes Máté a Partium Műhely tiszteletbeli tagja.

Tíz saját dal született meg az unicum-műhelyben. A dalokról dicsérő kritikát fogalma-
zott meg az egyik legnevesebb zenekritikus Zoltán János. Az új lemez borítótervét Bócsi
Krisztián mátészalkai fotóművész, a Partium Műhely állandó munkatársa és Asztalos
Zsolt képzőművész tervezték.

79 éves korában elhunyt Beke György / 1927-2007/ erdélyi író, műfordító, számos
romániai és külföldi folyóirat munkatársa, a Hét szerkesztője.

Szociográfiai indittatású riportkönyveiből Erdély mai társadalomrajza kerekedik ki.
Számos recenzióban, interjúban vállalta a román-magyar irodalmi kapcsolatok népsze-

rűsítését.

Burget Lajosra emlékezünk
75 évesen hunyt el a nyíregyházi Rózsa Ferenc díjas, Aranytoll- és életműdíjas újság-

író.
A Határ-Szél című társasági hetilap igazgató-főszerkesztője volt. Ebben a lapban he-

lye volt a gondolatnak, mindegy milyen irányból jött.
Polgári gondolkodású, becsületes istenfélő ember volt.

2007 az átrendeződés éve a beregi unitárius szórványban. A belőle kibontakozó
Partium Műhely visszahat a gyökerekre, mivel egy új evangéliumi közösséget hív életre a
szórványon belül.

Így egy ütőképes, erőre kapó unitárius közösség alakul ki. A testvér egyesülete a Ba-
lázs Ferenc Beregi Népfőiskola szervesen bekapcsolódik a helyi közéletbe, elősegíti az
ökumenikus szellemben megrendezendő reformációi emlékünnepet és a betlehemes játék
megszervezését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnépszerűbb napilapja a Kelet-Magyarország az
évtizedek során kialakult Arcképek című rovatára építette Stevanyik András újságíró

Arcképek az ezredfordulón / Portrék Sz-Sz-B megyéből 1991-2005. / című kötetét.
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A küzdelmes életutak, tiszteletre méltó emberi törekvések, kiharcolt sikerek elevened-
nek újra a kiadványban.

Maga a könyv 14 fejezetre tagolva tárja elénk a bemutatandó arcképeket, melyek közt
olvashatunk Felhős Szabolcs felelős szerkesztő tanárról is.

Elhunyt Illés Lajos zeneszerző, a magyar rockzene kiváló mestere és alapítója. Fiata-
lok sokaságában éltette a hitet és a reményt a szabadság eljövetelében.

„Nemzetünk öröksége” címmel kiállítás nyílt a mátészalkai Szatmári Múzeumban feb-
ruár 5-én Giriti Ágnes festőművész alkotásaiból.

Előzőleg Debrecenben, Máriapócson és a vajai múzeumban volt látható a kiállítás,
amely felhívja figyelmünket nemzeti örökségünkre. Nemzetünk lelkének apró darabjai
ezek a várak, romok, műemlékek a Kárpát- medencében.

Mindenki tegye meg a magáét, úgy, mint a művésznő, aki figyelmeztet bennünket
nemzeti múltunkra és felelősségünkre. Mutassuk fel a jövő generációjának értékeinket!

„ Ne csak nézzünk, hanem lássunk is, mert ezek a templomok, várak, romok mi va-
gyunk!” mondotta a festőművésznő.

Autópálya vakondnézetből című kiállítás nyílt a vásárosnaményi művelődési központ-
ban február 2-án a Jósa András Megyei Múzeum és a Beregi Múzeum rendezésében. A
régészeti kiállítás betekintést nyújt a régészek, a restaurátorok, kutatók, rajzolók és tech-
nikusok munkájába.

Rövidesen megjelenik a Partium szerkesztőségének költészeti rovatvezetőjének, Kürti
László költő legújabb verseskötete a Parnasszus Kiadó gondozásában. A kötet mellékle-
teként egy hangoskönyv is kiadásra kerül. A felvételek Mátészalkán készülnek Kovács
Balázs és Pénzes Máté technikai segítségével. A szerző mellett az Esze Tamás Gimnázi-
um tanárnőjének, Kovácsné Kiss Csilla előadásában hangzanak el régi és új költemények.
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A Partium folyóirat megvásárolható:

Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt 1054 Budapest, Alkotmány utca 12.

Írók Boltja- Parnasszus Kiadó Kft. 1061 Budapest, Andrássy út: 45.

Szent István Könyvesbolt 4400 Nyíregyháza, Szent István út: 4.

Antikvárium és Könyvesbolt 4024 Debrecen, Jászay Mari utca:2.

Illyés Gyula Református Könyvesbolt 410210 Nagyvárad, Jan Calvin: 2.

Magyar Könyvesbolt Beregszász

Antikvárium Mátészalka

Esze Tamás Gimnázium Mátészalka

Vásárosnaményban utcai könyvárusítás a Piac tér bejáratánál
Szabadság tér 22. szám alatt
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