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LACKFI JÁNOS
Éljenek az aszfaltbetyár indiánok!

Utcazene
Oravecz Imrének

Minden ország fővárosának főterén
északon délen hóban sárban napsütésben
ott áll egy indián
mindegy van-e sastoll a fején
vagy koponyájában belül visel csak tolldísz-glóriát
mindegy borul-e vállára színes takaró
vagy éppen belülről béleli sejtjeit a minta
mindegy borostyánlevű colagyökeret
vagy rágógumit csámcsognak villogó vasfogai
talán minden városban
talán minden főtéren
ugyanabban az időben
pont ugyanaz az indián áll
pánsíppal gitárral furulyával
jelen nem lévő zenésztársak tornyozzák háta mögé
a Kordillerák meredek zöld szökőárjait
harsogó öngyilkos zuhatagokat
lábánál a petyhüdt hangszertok
mint kibelezett krokodilus hever
s a hangfalból időnként kiszakad
egy széttárt szárnyú, hatalmas kondorkeselyű
készen arra hogy a pénzdobáló
bámészkodók közül valakit elragadjon
az illető aztán már csak a vérivó istenek
lépcsős piramisa tetején egy oltárasztalon
felnyitott gőzölgő mellkassal tér magához

Egy ál-népdal, vagyis csak félig az: nyersfordítását olvastam egy
néprajzi tanulmányban, és kihallottam belőle a költészetet. Nekem
így szólt...
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Mázsa
(Finnugor népi motívum)

Apám háza kapujában
mázsás kő hever magában,
legénynek nincs oly ereje,
azt a követ fölemelje.
Azt a követ eső fúrja,
mindenfelől a szél fújja,
mégsem porlik, mégsem fogy el,
irigy rokon engem ﬁgyel.
Csak egy legény emelhetné,
leguggolna a kő mellé,
átkarolná, megfeszülne,
úgy emelné, mintha szülne.
Mintha szülné a világra,
dobná szívem udvarába,
ott van, ott a kőnek helye,
hej, nincs, aki fölemelje.

Tavasszal mi minden elő nem kerül a hó alól!

Beregi Múzeum mintakincseiből: Beregi keresztszemes sorminta
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Tavaszi körhinta
Lelkit a macska
az útra kirakta,
álmot aludni a földre hevert.
Karma az aszfaltot kikaparta,
rég fűbe harapna, ha lenne ehelyt.
Két szeme kancsal,
négy suta manccsal
fára kepeszteni úgyse lehet.
Loncsos a farka,
szél noszogatja,
mint cicus egy eleven egeret.
Macska belezte
száz verebecske
árnya betölti a torz koponyát.
Szöknek a résen,
a kis repedésen,
játszik a röptük a lombokon át.
Sár veri, szürke
léte leszűrve,
roskad a test, mit a föld ma lenyel.
Foszlik agyaggá,
mag ha potyog rá:
nő a kalász, a verébeledel.

Beregi keresztszemes sorminta
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DUSA LAJOS

Három haiku
Árad a fény és
szökken a fű,fa,virág.
Kinti a békém.
Most idebent mély,
nagy szakadékban a lét.
Törvény nyomorít.
Ordas a lépték.
Haiku tollpihe száll...
Alatta rémség.

Jó, s kegyetlen
Úgy vagyok önmagamnak árnya,
hogy hozzá már a Nap se süt.
Akár az esti futballpályán négy árnyékom van mindenütt.
Szavaim melyik árnyam írja,
miközben egyik sem vagyok?
Utánoz a való manírja,
s az egy? Épp róla hallgatok.
Legalább én -ha ugyan én ezazt jól tudom: mit sem tudok.
Bevallom összezavarodtam.
De ti, ti ﬁai a fénynek,
kiket nem tompít árnyburok;
legyetek - ha kell - lángpallosúk,
jó, s kegyetlen arkangyalok.
8
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KÜRTI LÁSZLÓ

újasszonyok éneke
jó szeretőm már nem becéz,
istenítem, ő meg lenéz.
délután, hogyha rám nevet,
azzal aláz meg engemet.

nem bánom, amíg rám tekint,
késként ragyogok rá megint.
jónagy kárja az én károm,
csillapíthatom nászágyon.

kedvesem, hatalmas nagyúr
bármit szól, én vagyok alul.
nyárba fehérül a szája,
csendjét szüli délutánra.

új halálnak: ő az enyém,
én már sose leszek szegény.
tengernek itt van a farom,
hullámsír, ha úgy akarom.

Beregi keresztszemes sorminta
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Párbeszéd a türelemről
Eltűröm majd, ha rám talál.
Ha elveszít vagy elkaszál.
Hisz nem hiába várok.
Az ér nyakamban kidagad.
Közel jön, úgyis elszalad.
Futásom mégsem ámok.
Kicsorbul testből az erő,
hol heverek, ott gyom se nő.
Göröngymintás az ingem.
Rozsda pereg, s a szív megáll.
Hűtlen angyalom rúgkapál.
És ez még nem a minden.
Eltűröm majd, ha elveszek,
levél takarja az eget.
Levélnyél meg a földet.
Érzem, az Úr sandán ﬁgyel.
Sugdolózom a semmivel.
Mert sugdolózva könnyebb.
Motyoghatnak az angyalok,
ki szólni mer, az mind dadog.
Szétfoszló szárny a nyelvem.
A mozdulat: törött kasza.
Remeg az Isten hasfala.
S mögötte minden szervem.
Röhöghetek, amíg zokog.
Nem. Fordítva. Ő nem zokog.
Csak néz nyitott szemével.
Nyaki erem lassan apad.
Kiáltanék, de nem szabad.
Úgy szóródnék már, széjjel.
A csend árvacsalánt, nevel.
Eső van, senki nem felel.
Egyedül semmi dolgom.
Puhul a rög, cuppan a sár,
e lágy, erőszakos halál
fogad magába folyton.
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FARKAS GÁBOR

Theologus incomparabilis
Dávid Ferenc teológiája
Dávid Ferenc a szüntelen reformálás híve volt. Az ötszáz éve született prédikátor,
egyházalapító töretlenül hitt a szabadelvű reformációban, és Isten egyedüli imádatában,
elvetve a szentháromságot. Erdély fejedelmei a 16. században sajnos többször változtattak a János Zsigmond által 1568-ban a tordai országgyűlésen a rendek által elfogadott
türelmi rendeleten, amely kimondta: „A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot mindenki az ö értelme szerint; és a közösség ha elfogadja, jó, ha nem pedig
senkit ne kényszerítsenek arra, amit lelke el nem fogad; de mindenki olyan prédikátort
tarthasson, amelyik neki tetszik. Ezért senki az elöljárók közül, se mások a prédikátorokat ne bántsák, a vallásáért senkit ne szidalmazzanak, az előbbi szabályok szerint. Nem
engedik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is büntessenek vagy fenyegessenek; mert
a hit isten ajándéka, ez hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Ez az a rendelet,
amely a 16. századi Európában egyedülálló módon engedi a vallások békés „együtt
élését”, illetve a szabad vallásgyakorlatot.
Erdély virágzó fejedelemség a 16. század második felében annak ellenére, hogy a
katolikus Habsburg császárok és az ozmán török birodalom kereszttüzében kénytelen
politikai és vallási függetlenségét védeni és megőrizni. János Zsigmond ebben a feszült
helyzetben nem csak képes volt megteremteni Erdély függetlenségét, de létrehozott Európa közepén egy virágzó humanista fejedelemséget, melybe a művészetek, a tudományok és főleg a protestáns vallások elfogadása és fejlődése egyértelmű volt.
Dávid Ferenc a radikális protestantizmust választotta. Amíg Luther a reformáció gondolatmenetében eljutott a Biblia, mint egyedüli forrás elfogadásáig, kizárva a szentek
tiszteletét, a gyónás lehetőségét, addig Dávid Ferenc ezen is túllépve az ősegyház hitéig
jutott tagadva Jézus Isten-gyermekségét: Jézust nem imádni, hanem követni kell az igaz
hit megismeréséért. Ezzel tulajdonképpen a katolikus egyház szentháromság dogmáját
vonta kétségbe. Ahogy maga fogalmaz naplójában:
Gyűlölt bűnömül azt róják fel, hogyha kutatnád,
Hogy három helyett vallom az egy Igazat.
Istenfélelem így lett „bűnné”, mert sose mertem
Többre felosztani azt, aki örökre csak egyHárom részre tagolni fel azt, kit senki sem oszthat,
Azt, aki mindig egész: tiltja örökre hitem.
Mennyei szózata szentül megtiltotta a végest
Összekeverni az ég isteni dolgaival.
A született ﬁút én nem mértem a Nemszületetthez,
Aki magának elég; senki sem éri fel őt.
Sajnos – ahogy a napló részletéből is kiderül – János Zsigmond halála után (1571.
március 14.) Dávid Ferenc tanításai bűnné váltak. 1571. szeptember 17-én Báthori Ist-
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ván, az új fejedelem rendeletet adott ki, melyben megtiltotta új teológiai munkák engedély nélküli kiadását, minden újabb vallásreformálás országgyűlési tilalom alá esett.
Ennek következtében – mivel a vallásalapító lelkiismeretére és hitére hallgatva nem
hagyhatta abba munkáját – Dávid Ferencet Déva várába bebörtönözték, ahol a hagyomány szerint 1579. november 7-én meghalt. Az új – egyetlen magyar alapítású – vallás
terjedése azonban már magállíthatatlan volt. 1592-ben már unitárius püspököt is választanak Enyedi György személyében, de 1781-ig, II. József Habsburg császár türelmi
rendeletéig még sok viszontagságon megy keresztül az új egyház.
Az unitárius megnevezés egyes feltételezések szerint az unus (egy) és Arius szavakból ered. Az első szó a szentháromság tanának elvetésére utal, a második annak a püspöknek a neve, aki a 4. században – hivatkozva az őskeresztény tanokra – azt tanította,
hogy az Istenﬁú (Jézus) nem egylényegű az Atyaistennel, hanem neki alárendelt, és
közvetítőként áll Isten és az ember között.
Dávid Ferenc magát a „megfeszített Jézus Krisztus szolgájá”-nak nevezte, kortársa,
Bogáti Fazakas Miklós pedig theologus incomparabilisnak, azaz senkihez sem hasonlítható teológusnak tartotta. Nagysága többek között abban rejlik, hogy meghátrálást nem
ismerve haláláig az isteni igazság keresője volt. Jól példázza ezt életpályája: munkáját
katolikus szerzetesként kezdte, ahonnan lelki útja során eljutott a reformációig csakúgy,
mint Luther. De a Logosz (Isteni Ige) nem volt számára elég: ő az Istenhez vezető igaz
hitet kereste, ezért túllépve a reformáción saját tanait kezdte hirdetni Gyulafehérváron.
Ennek a szüntelen keresésnek az alapja mindvégig a Biblia volt. Ahogy maga Dávid
Ferenc fogalmazza meg: „Nincs az egész derék Szentírásban világosabb és nyilvánvalóbb tudomány, mint az egy Istenről való tudomány, mely Istent mindenkor az írás a mi
Urunk Jézus Krisztus szent Atyjának mond lenni.”
Dávid Ferenc tanítása szerint az Evangéliumok misztériumai a páli tanítás szerint
valók, és a korabeli csodaváró elvárásokat tükrözik. A 313-as niceai zsinat ezeket foglalta dogmákba, és erre építette a katolikus egyház hitelveit – tévesen. Dávid Ferenc
kifejti, hogy a keresztényeknek az igaz hit keresésében vissza kell térni az ősegyház
Péter és Jakab által lefektetett tanításaihoz, miszerint Jézus nem Istenﬁú, Mária pedig
nem szűzen fogant. Jézust tehát nem imádni kell, hanem követni, mert ő az az ember,
aki legközelebb jutott az isteni igazsághoz. Érdekes és elgondolkodtató, hogy négyszáz
évvel a prédikátor és egyházalapító halála után kerültek elő mindeddig elveszettnek hitt,
az 1. századból származó olyan apokrif Evangéliumok, melyek Dávid Ferenc meglátásait igazolják.
Dávid Ferenc egész élete Isten és az ember szolgálata volt a Szentírás alapján. Radikális reformátorként és az unitárius egyház megalapítójaként mindvégig a lelkiismereti
szabadság és a vallásos türelem biztosításáért küzdött. Az már isteni adomány, hogy
mindezt egy olyan humanista korban és egy olyan államszervezet keretein belül tudta
véghezvinni, hogy az egyetlen magyar alapítású vallás és egyház meg tudott maradni,
és mindmáig hirdeti az isteni igazságot.
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OLÁH ANDRÁS

Szombat esti meglepetés
Kovács - mióta elvált a feleségétől - nem találta a helyét. Nem is igazán az asszonyt
hiányolta, inkább a magányt nem tudta megszokni. Ráadásul a gyárban is most kezdődött a leállás, a karbantartók kivételével mindenkit hazaküldtek két hétre. Ott legalább
telne az idő.
Igaz, Jakab hívta, menjen vele horgászni, de attól is kirázta a hideg, hogy egész nap
egy bot mellett gubbasszon, és csapkodja a szúnyogokat. Felötlött benne az is, hogy egy
hétre hazaruccan az anyjához, biztosan volna a kertben mit dolgozni, elfoglalhatná magát, de gyorsan elhessegette a gondolatot, mert eszébe jutott, hogy ott meg naphosszat
hallgathatná a „bezzeg a Tomiék”, meg a „nekik milyen jól megy” kezdetű lélekromboló előadásokat.
Az első hét még csak-csak elment. Délelőtt aludt, délutánonként sétálgatott a városban, estefelé pedig beült valamelyik elegánsabb helyre, bámulta a rövid szoknyás,
hosszú combú felszolgálónőket, a viháncoló tinédzsereket, ám egy idő múlva azt vette
észre, hogy a legzsúfoltabb, leghangulatosabb helyen is végtelenül magányos.
Aztán, ahogy a második hét közepétől beköszöntött a kánikula, már nem volt kedve kimozdulni. Legfeljebb reggelente a boltba szaladt le tejért, kenyérért, felvágottért,
utána egész nap csak otthon heverészett. Olvasgatta az újságot, bekapcsolta a tévét,
váltogatta a csatornákat, és el-elszunyókált közben.
Így történt ez szombat este is. A fülledt meleg egészen elbágyasztotta, már a meccs
sem érdekelte, a második félidő derekán elbóbiskolt a fotelben egy üveg sör társaságában. A csöngetésre riadt fel. Előbb azt hitte, hogy a meccset fújták le, de a vibráló
képernyőről már a híradó műsorvezetője hunyorgott rá.
Az újabb, immár türelmetlenebb csöngetés az előszobában érte.
– Ki az? – kérdezte fölöslegesen, mert már nyitotta is az ajtót.
Egy varázslatosan szép nő állt a folyosón, egy elegáns, csokornyakkendős ﬁatalember társaságában.
– Jó estét kívánok! – köszönt a férﬁ. – Kovács úrhoz van szerencsém?
– Igen... Kovács László vagyok – tűrte be a trikóját a nadrágjába, miközben tekintete
a kedvesen mosolygó, bronzbarna nőre siklott. Kék, áttetsző ruhát viselt, mely alatt szépen kirajzolódtak dús idomai. Melltartót nem visel – ez nyilvánvaló volt Kovács előtt.
– Kertész János vagyok, a Sunday Masszázsszalon alkalmazottja – hajtotta meg a
fejét kissé arisztokratikusan a csokornyakkendős, és átnyújtott egy névjegykártyát.
Kovács elvette, tétován forgatta a kezében, s közben zavartan pislogott a nőre, a félig
nyílt, duzzadt ajkakra, és nemigen tudta, hogy most mit is kellene csinálnia. Látható
zavara azonban egy csöppet sem bizonytalanította el a ﬁatalembert, aki lendületesen
folytatta:
– Belvárosi exkluzív szalonunk mindig is törekedett vendégeink mind tökéletesebb
kiszolgálására. Akik nálunk megfordultak, elégedettek voltak szolgáltatásainkkal. Ezt
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mindennél fényesebben bizonyítja az a tény, hogy fennállásunk óta négyezer-kilencszázkilencvenkilencen fordultak meg nálunk, ezek közül több tucatnyian visszatérő,
mondhatni állandó vendégként. A Sunday tulajdonosa úgy döntött, hogy az ötezredik
látogatót mi magunk választjuk ki, és a választott személy a szolgáltatásainkat teljesen
ingyen, házhoz szállítva veheti igénybe. Nos, örömmel közölhetem, hogy számítógépünk az ön nevét dobta ki, így, amennyiben élni kíván ezzel a – hangsúlyozom: nem
mindennapi – lehetőséggel, a mai éjszakán szalonunk vendégszeretetét élvezheti...
– Nem is tudom... – motyogta Kovács, aki még mindig nem tért magához bódulatából.
– Talán jöjjenek beljebb... – fűzte hozzá esetlenül, mert hirtelen eszébe jutott, hogy
nem volna túl szerencsés, ha valamelyik szomszéd véletlenül tanúja lenne ennek a társalgásnak.
– Kedves Kovács úr, más szituációban szívesen elfogadnám invitálását, most azonban túl sok töprengésre nincs időnk. Önnek itt és most, azonnal kell döntenie. Annál
is inkább, mert – s ezzel nem árulok el titkot – természetesen van más cím is a tarsolyunkban arra az esetre, ha ön esetleg nemet mondana... Cégünk természetesen teljes
diszkréciót ígér... – tette hozzá bizalmasan.
Kovács, aki hallotta, hogy közben Tóthéknál lehúzták a WC-t, sóvárogva mustrálgatta a kékruhás nőt.
– Annyit még talán el kell mondanom – vette észre habozását a csokornyakkendős
–, hogy eredetileg állandó vendégeink közül akartuk kisorsolni a szerencsés nyertest,
üzleti szempontból ez lett volna a logikus, végül azonban egyéb (mondhatni: „humanitárius”) érveket is ﬁgyelembe véve úgy határoztunk, hogy olyan valakit jutalmazunk,
aki magányos, aki társra vágyik. A kerületi bíróságon kifüggesztett tárgyalási rend, valamint a temetkezési vállalat nyilvántartása alapján hozzá jutottunk egy – megjegyzem:
tekintélyes – listához, amely a közelmúltban egyedülállóvá vált férﬁak nevét tartalmazza. Így került az ön neve is a számítógépes adatbankunkba. S lám csak: máris nyert... A
kérdés csupán az, hogy elfogadja-e ajánlatunkat?
– És... És pontosan mit tartalmaz a... a szolgáltatás?
– A jelenlévő hölgy... Bocsánat, még be sem mutattam...
– Mara vagyok – közölte a nő, és Kovács némi megbántottságot vélt kiolvasni a
hangjából.
– Nos, szolgáltatásunk alapvetően abból áll, hogy a kisasszony – nos, hogy egészen
szabatosan fejezzem ki magam – az ön minden igényét kielégíti. Ezen kívül az est kellemesebbé tételéhez szalonunk egy kétszemélyes vacsorával is hozzájárul.
Kovács magán érezte a kérdő, és csöppet talán sürgető tekinteteket, ezért egy hirtelen
sóhajjal döntésre jutott:
– Rendben – nyögte ki megkönnyebbülten.
– Ennek rendkívül örülök! Higgye el, jól döntött, kitűnően érzi majd magát az est
folyamán, erre Mara kisasszony személye garancia. Sőt, szeretnénk remélni, hogy a
jövőben állandó vendégeink közt tarthatjuk önt nyilván – mosolygott a ﬁatalember, akinek a szófűzése, modora egyre jobban idegesítette Kovácsot.
– Már csupán egyetlen apró formaság van hátra – halászott elő fekete, bőrkötésű
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dossziéjából egy nyomtatványt. – Alá kell írnia, hogy a mai napon igénybe vette intézményünk különleges, ingyenes szolgáltatását.
– Aláírni? – lepődött meg Kovács.
– Semmiség az egész. Csupán alkalmazottunk biztonsága érdekében van szükségünk
rá. Tényleg ne vegye bizalmatlanságnak, de talán megérti, ennyi biztosítékra nekünk
is szükségünk van. Mellesleg ez az egyetlen dolog, amivel igazolni tudjuk a főnöknél,
hogy a feladatot végrehajtottuk...
Kovács gyorsan átfutotta az alig ötsoros szöveget, mely szerint az alulírott (s itt az ő
neve szerepelt) elismeri, hogy Lónyai Enikő Mária közreműködésével a jelzett napon
saját otthonában igénybe vette a Sunday Szalon ingyenes szolgáltatását.
A ﬁatalember már nyújtotta is a töltőtollát, ő pedig - a lapot a dossziéra téve - aláﬁrkantotta a nevét. Igyekezett csúnyán (és lehetőleg olvashatatlanul) elrángatni a betűket,
de a szalon képviselője erre ügyet sem vetett. Már egy mobiltelefon volt a kezében:
– Géza? Itt Kertész. Szállíthatja a vacsorát. A cím a lista-első: Kovács, B. út 23,
harmadik emelet. Kaputelefon nincs. Vége... Nos – fordult ismét Kovácshoz –, néhány
perc múlva megérkezik a kiegészítés. Addig is érezzék jól magukat. Ha megengedi, én
búcsúzom is. Egy munkatársunk reggel nyolckor jön majd a kisasszonyért... Jó éjszakát,
jó szórakozást!
– Köszönöm... Viszlát... – hebegte Kovács, aki most már még kevésbé volt tisztában azzal, hogy ébren van-e, vagy álmodik. Csak föl ne ébredjek, gondolta, miközben
ügyetlenül bekalauzolta a lányt a lakásba. Örült, hogy az ablakot délután nyitva hagyta,
mert így valamelyest friss maradt a levegő. Összekapkodott néhány szanaszét heverő
holmit, és bedobta a szekrénybe. A lány láthatóan mulatott zavarán, de aztán úgy döntött, segít a férﬁnek.
– Tegeződjünk – ajánlotta, miután gondosan elhelyezte kézitáskáját a nappali sarkában levő fotel karján.
– Jó – egyezett bele Kovács. – A rendetlenségért elnézést... Nem vártam látogatót.
– Semmi baj! – legyintett a lány. – Alapvetően nem szeretem a pedáns férﬁakat.
– Üljön... Ülj le!... – csak most vette észre a fotel mellett felejtett sörösüveget. –
Meccset néztem, és közben... Tudod, jobban szeretem üvegből... – tette hozzá mintegy
mentegetőzve.
A lány megszánta. Ahelyett, hogy leült volna, odament a férﬁhez. Két kezébe simította a borostás arcot, és így szólt:
– Nem kell magyarázkodnod. Lazíts! Légy természetes... Szedd rendbe magad, én
addig előkészítem az asztalt a vacsorához – tette hozzá olyan kedvesen, hogy Kovács
egyáltalán nem találta bántónak. – Az evőeszközök, gondolom, a konyhában vannak, de
abroszt hol találok?
Kovács szótlanul hozta az abroszt. A ﬁnom parfümillat s a női test közelsége (a lány
melle egy pillanatra érintette őt) máris felajzotta.
– Pár perc és jövök... – mondta sietősen, és bezárkózott a fürdőszobába.
Érezte, hogy lábai remegnek. Gyorsan leült a kád szélére. Csak most értette meg,
hogy milyen feloldhatatlan feszültséget gerjesztett benne a vágy és a félelem. Ilyen jó
nővel még életében nem találkozott. Őrülten kívánta, de ahogy végignézett saját pety-
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hüdt testén, a tükörből visszatekintő borostás arcon, táskás szemeken, hirtelen elfogta
a kétség: meg tud-e felelni ennek a nőnek? Ez a ﬁatal, feszes, ruganyos test kívánja-e
majd az ő testét? Nézte magát a tükörben, és teljesen elkeseredett. Nem lett volna szabad ennyire elhanyagolnia magát. Lám, Jakab is felül van már a negyvenen, mégis
milyen jól tartja magát. Elhatározta, hogy ezen túl változtatni fog az életritmusán. Viszszanyeri kondícióját. Futni fog meg súlyzózni, ahogy ﬁatalkorában csinálta. Leadja azt
a pár kilót, onnan deréktájról. Behúzta a hasát, kidüllesztette mellkasát. Igen. Így már
jobb. Persze a fogait is rendbe kellene hozatni. Elöl a metszőfogakkal nincs probléma,
de ha mosolyra húzza a száját... Kipróbálta. Nem. Ma nem fog mosolyogni, vagy csak
nagyon visszafogottan.
Percekbe telt, míg rendbe szedte magát. Borotválkozott, zuhanyozott, fogat mosott,
illatszerekkel frissítette fel testét, s közben a lányra gondolt, aki azóta már biztosan
megterített. Még zsigereiben érezte a diszkrét parfümillatot, a lány mellének rugalmasságát, s látni vélte az áttetsző kék ruha alatt a kicsinyke tangát. Elképzelte, hogy lágyan
a karjaiba veszi majd a lányt, megcsókolja, s az hevesen visszacsókol... Valami zene
kellene – jutott eszébe. Vacsora közben az földobná a hangulatot. Utána esetleg táncolhatnának is. Igaz, a tánctudása nem tökéletes, de biztosan akad valami lassú, simulós
szám a régi lemezek közt... Gyertyák! Egészen megörült, hogy eszébe jutott. Van egy
kétágú ezüst gyertyatartója. Egyetlen öröksége a nagymamától. A felesége szokta tisztogatni... Gyertyafény, halk zene... Kezd alakulni a dolog. Úgy érezte, az ötletek önbizalmat kölcsönöztek neki. Újra a tükörbe pillantott. Igen!
Ez már sokkal jobb. Már nem félt. Arra gondolt, hogy mindent meg fog adni ennek
a lánynak. Semmiképp sem fogja prostituáltként kezelni. Azt mondják, az ilyen lányok
egyáltalán nem élvezik, amit csinálnak. Munkának tekintik. Hát ő igenis azt akarja,
hogy a lány is jól érezze magát, hogy megvaduljon, hogy extázisba essen. Nem fogja
elkapkodni. Hosszan elnyújtja majd a szeretkezésüket. Nem úgy, mint az asszonnyal,
akivel a végén már egyáltalán nem élvezte, sőt unalmasnak találta a szexet. Éva nem
volt hajlandó semmi újra, nem kívánta a változatosságot. Hetente egyszer összefeküdtek és kész. Hiányzott belőle a... Igen, a romantika, a szerelem iránti alázat, a kedvesség,
a tűz... Ez a lány... Ez biztosan mindent tud a szerelemről.
Ez proﬁ... Az első menet után majd együtt jönnek ki fürödni. Behozza majd a gyertyát
a fürdőszobába, és itt is szeretkezni fognak. Egyszer a feleségéhez is bemászott a kádba,
de az a végén csak azt vágta a fejéhez: „Nézd meg, csupa víz lett minden! Nem bírtál
volna várni...?” Nem. Vele nem lehetett. Az elején még próbálkozott: simogatta, becézgette, de az valahogy mégsem tudott feloldódni a szeretkezésben. Lefeküdt vele, mert
úgy tartotta, az asszonynak kötelessége a férjével hálni, de igazi örömöt nem nyújtott...
Az ajtó csapódására riadt fel. Biztosan megérkezett a vacsora, gondolta, és máris sajnálta az értékes perceket, amiket elvesztegetett. De mit is vegyen fel? Hoppá! Erre nem
gondolt. Leakasztotta a kopott fürdőköpenyt a fogasról, de ahogy meglátta kikandikáló
szőrös lábait, gyorsan le is vetette. Egyébként is: vacsorához kell öltöznie. Talán a fehér
vászonnadrág, meg valami könnyű nyári ing. De azok meg kint vannak a szekrényben.
Mindegy. Egy picit rontani fogja ugyan a tervezett hatást, de belátta: nincs mit tenni.
Dereka köré csavarta a törölközőjét, és kilépett a fürdőszobából.
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A lakásban semmi nesz. Nyugtalanság fogta el. Aztán a döbbenet: a nappaliban fölforgatva minden. A hálószobában is. A ﬁókok, szekrények kiürítve, a holmik szanaszét
hevernek. S persze a kékruhás lány nincs sehol. A kis bronzkazetta, amelyben arany
pecsétgyűrűjét, nyakkendőtűit és a feleségétől kapott születésnapi láncot tartotta, üresen tátongott a fotel lábánál. Eltűnt az órája is, az ezüst gyertyatartó szintén nem volt a
helyén, s a festmény sem a nappaliban. A videomagnót sem találta.
S a pénz... Nem sok, talán ötvenezer, ha lehetett itthon. Nyoma veszett.
Kovács erőtlenül huppant a fotelbe. Kirabolták. Gazemberek! Ezt tették vele! Visszaéltek a... a jóhiszeműségével...
Fölpattant. A fürdőszobába rohant. A levetett nadrágját kereste, és benne a névjegykártyát. Ezen telefonszám is van. A ﬁckó... hogy is hívják? Igen, Kertész, talán ő nincs
benne. Talán csak a lány akciója az egész. A kis kígyó!...
Föltárcsázta a számot. Egy női hang jelentkezett.
– Ezen a számon előﬁzető nem kapcsolható – ismételgette gépiesen.
– A francba! – lecsapta a kagylót.
„A rendőrséget...” – jutott eszébe a kézenfekvő megoldás, és már ismét a kezében
volt a telefon.
– Kapitányság... – hallotta a vonal másik végéről a határozott hangot, amikor odakinn
megszólalt a csengő.
Letette a kagylót, és ajtót nyitott.
Az ajtóban a televízió egyik ismert műsorvezetője állt, széles mosollyal az ábrázatán.
Mögötte még vagy féltucatnyian kamerával, lámpákkal. A szavak csak foszlányokban
jutottak el a tudatáig:
– Az emberi hiszékenység, mint a szélhámosság alapja címmel készítünk műsort,
melyhez – tudtán kívül, az ön közreműködését is igénybe vettük... A kiindulás az, hogy
színészeink segítségével élethelyzeteket teremtünk egy (az ügybe be nem avatott) személy – jelen esetben az ön – számára. A lépcsőházban, a folyosón előzőleg kamerát
helyeztünk el, s a kolléganő – kézitáskának álcázva bevitt egyet az ön lakásába is...
Kovács csak most vette észre a lépcsőfordulóban álldogáló kékruhás lányt.
– ...a lakásban keletkezett rendetlenségért elnézést kérünk, a hitelesség miatt szükségünk volt rá. Természetesen munkatársaink mindent helyreállítanak. Értékeit, ékszereit,
pénzét természetesen máris visszaadjuk...
Kovácsnak, aki a lányt nézte, csak most – mikor egy dobozban összegyűjtve a kezébe nyomták értékeit – jutott eszébe, hogy még mindig egy szál törölközőbe csavarva
álldogál.
– ...az elkészített felvételek természetesen csak akkor kerülnek adásba, ha ön is hozzájárul. Az arcokat a felismerhetetlenségig eltorzítjuk, csak a hanganyag megy élesben.
Ehhez kérném szíves...
Kovács végképp felocsúdott.
– Menjetek a kurva anyátokba! – mondta halkan, és becsukta előttük az ajtót.
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ANISZI K ÁLMÁN

A csillagig érő emberek
Sajátos eset a Nyirő Józsefé. Jelentős regények, színművek (misztériumjátékok), szociograﬁkus alkotások, vallomások szerzője, a kritikusok, a szakma elsősorban mégis
novellaíróként tartja számon. Mert a novella nála „több, mint irodalmi műfaj: alkotói
módszer” – állapítja meg Medvigy Endre irodalomkutató, az életműsorozat szerkesztője, gondozója. Az író novellákból, elbeszélésekből (mint afféle alkotóelemekből) építi
fel még a legnagyobb lélegzetvételű műveit, regényeit is.
Nyirő novellaíróként vonult be az irodalomba is, nem kis feltűnést keltve az olvasóközönség körében. A trianoni diktátum után – ezek voltak az erdélyi magyar irodalom
keletkezésének évei - „sorra megnyerte a kolozsvári és marosvásárhelyi napilapok és
irodalmi folyóiratok” (Ellenzék, Keleti Újság, illetve Napkelet, Zord Idő) novellapályázatait.
Az életműsorozat XVI. kötetéhez érkezve, a Kairosz Kiadó A csillagig érő emberek1 novellagyűjtemény első kötetével tisztelgett a nagy székely író előtt, születésének
120. évfordulóján. A második kötet a második bécsi döntés hetvenedik évfordulója előtt
látott napvilágot. A két könyvből álló kiadvány az író „ismeretlen vagy alig ismert novelláit, elfelejtett elbeszéléseit, önálló novellaként megjelent regényrészlet-variációit,
humoreszkjeit és lírai hangvételű szépprózai írásait” foglalja magában.
Nyirő József „a székelység, a nemzeti emigráció és az egyetemes magyarság hányatott sorsú írója”, aki nemtelen támadások egész sorának volt kitéve hosszú évtizedeken
át. (Némelyek még ma is lekezelően beszélnek róla). Az ellene irányított összehangolt
támadások azonban nem esztétikai (értékelvű) kifogások voltak, hanem kifejezetten
ideológiaiak. Márpedig (élet) műveket, döntően, irodalmon kívüli, azon túli „érvekkel”
helyesen, igazságosan, elbírálni nem lehet. Valamely alkotás vagy életmű vagy képvisel
irodalmi, esztétikai értékeket a maga objektivitásában vagy nem. Itt ez a perdöntő. Egy
szerző irodalmon kívüli tevékenysége belejátszhat ugyan pro vagy kontra az ítélkezésbe, de semmiképp sem ez dönti el az opusok rangját, irodalmi értékét. Csak fokozatok,
mértékek, határok vannak. Az ideologikus megközelítés óhatatlanul magában hordozza
a ferdítés veszélyét vagy valóságát, s mint ilyen megengedhetetlen, elfogadhatatlan.
Ilyesmi esett meg Nyirő József személyével és munkásságával is. Az egykori internacionalista köntösbe bújtatott kozmopolita rágalomhadjárat nem csupán az író és
életműve ellen irányult, hanem nemzeti önazonosságtudatunk ellen is - állapítja meg
Medvigy Endre Fábián Ernő nyomán. Nevezett erdélyi ﬁlozófus és eszmetörténész a lényegre tapintva jegyezte meg: ”Valójában az identitás írói rajza a lényeges Nyirő József
két világháború közötti alkotásában és nem azok a felületes, olykor idétlen ítélkezések,
amelyeket az irodalomtörténet-írás és a kritika összehordott.” (Tiszatáj, 1991.)
Nemcsak irigy, gyűlölködő féltehetségek és jelentéktelen mihasznák akarták kitudni
1 Nyirő József: A csillagig érő emberek, Kairosz Kiadó, 2009, 2010.
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Nyirőt a magyar irodalomból, a korabeli hivatalos politika is tett ez irányba „hathatós”
lépéseket. „1952-1953-ban a Népművelési Minisztérium kiadta az ’Elavult könyvek
jegyzéke’ három kötetét. A II. jegyzék Nyirő József Az elszántak, a Halhatatlan élet és
az Isten igájában című művének tanulmányozásáról igyekszik lebeszélni az olvasókat. A
III. jegyzék ismét három könyvet ítélt a dolgozó nép számára alkalmatlan, korszerűtlen
olvasmánynak: Az elszántak elbeszéléseit, Az én népem és a Néma küzdelem regényét.”
Mellékesen, de nem jelentőség nélkül valóként jegyezzük meg, hogy a Néma küzdelem,
Nyirő balladai hangvételű nagy ívű regénye az erdélyi magyarság egyik legnagyobb
drámájáról, a mezőségi magyarság elrománosodásáról szól borongón, leleplezőn.
Nyirő József gyakran végzett előtanulmányokat egy-egy nagyobb lélegzetvételű
munkájának, így a Néma küzdelemnek a megírása előtt is. Súlyos megállapításai nem
légből kapottak, hanem tényeken, biztos ismereteken alapulnak. Hogyha e nagy regény
mellé odahelyezzük a másik két inkriminált művet, Az elszántakat és Az én népemet,
nyomban kiderül, hogy az internacionalista hatalom fullajtárainak szándéka: a magyarság önazonosságtudatának a gyengítése volt. Az anyaországban és az elcsatolt területeken egyaránt. Az elhallgattatás vagy elhallgatás pusztító ereje semmivel sem kisebb,
mint a nyílt rágalmazásé vagy a gyalázkodásé.
Nyirő József legkorábbi írásai, zsengéi a győri Nagyasszonyunk 1909-1910 és az
1910-1911-es számaiban, valamint az Élet című budapesti katolikus irodalmi folyóiratban jelentek meg – tudjuk meg Medvigy Endre kitartó kutatómunkájának köszönhetően. Az író A vén Külü című elbeszélését tekintette legelső irodalmi alkotásának.
Nyirő írói tevékenységének legfőbb színtere a két világháború közötti Erdély, pontosabban olyan kolozsvári és marosvásárhelyi lapok, irodalmi folyóiratok voltak, mint
az Erdélyi Szemle, a Napkelet, a Pásztortűz, az Újság, a Vasárnap, az Erdélyi Helikon,
illetve az Aradi Közlöny, a Független Újság, a Hölgyfutár és az Ifjú Erdély. Ez utóbbi lapokban ritkábban találkozunk Nyirő-írásokkal. Lényegesen több Nyirő-novellát közölt
a kolozsvári Keleti Újság, aminek az a magyarázata, hogy az író 1921 és1931 között
a napilap belső munkatársa volt. 1931-ben az író kiválik a szerkesztőségből, és külső munkatársként tudósítja a lapot felesége vidéki szülőházából, Alsórákosról. Később
ismét változott a helyzet: Nyirő 1939-től 1942-ig a Keleti Újság felelős szerkesztője
volt.
Természetesen magyarországi lapok is közöltek tőle. A Budapesti Hírlap, a Magyar
Úriasszonyok Lapja és a Pesti Hírlap gyakrabban, a Film, Színház, Irodalom ritkábban,
időnként.
Időigényes és fárasztó felbúvárló, gyűjtő tevékenysége során a szerkesztő ﬁgyelmét
nem kerülték el olyan „csekélységek” sem, mint az, hogy ugyanazok a novellák „nem
ritkán eltérő szövegváltozatban jelentek meg”. Medvigy Endre köztudomásúan szigorú ﬁlosz, ki a hitelességet mindenek fölött álló követelménynek tartja. Az önmagával
szembeni igénynek itt is érvényt szerzett : „A székely író elbeszéléseit általában úgy kívántam megmutatni, ahogyan erdélyi véreink megismerhették”. Ahol lehetett, ahol volt
ilyen, az erdélyi lapokban közzétett szövegváltozatot tekintette követendő forrásnak.
A második bécsi döntést, Észak-Erdély hazatérését követően, Nyirő József 1942 elejétől a háború végéig Erdélyből behívott országgyűlési képviselő volt a magyar Parla-
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mentben. Ezerkilencszáznegyvenkettő augusztusa és 1943 áprilisa között egyszersmind
a Magyar Erő című képes hetilap felelős szerkesztője is. Az itt megjelent írásait majdnem mind bevette Az elszántak című kötetbe. A hangnélküli kántor című novella viszont
csak most került be először kiadványba.
A nagy székely író különös érzékenységet mutatott a moldvai csángómagyarok sorsa
iránt, korán elkötelezte magát ősi kultúrájuk mellett. Nyirő a Keleti Újság hasábjain beszámolt Domokos Pál Péter moldvai útjairól, a csángómagyarok zenei életét, népdalkultúráját búvárló kutatómunkájáról. Ugyanott szólt a legendás csángókutatónak A moldvai
magyarság című könyvéről, a kötetben közzétett csángómagyar népdalokról is.
Nyirő József nemcsak a csángómagyar népdalkincs iránt mutatott különös fogékonyságot, általában a magyar, jelesül a székelység „népzenei hagyományait” és zenei anyanyelvünket is szívügyének tartotta. Erről tanúskodnak: A hegedűm sorsa, Koldusnóta,
Nótalesen, Az utolsó nóta… novellái, elbeszélései. „Virágénekei” pedig azt tanúsítják,
hogy „a virág jelképrendszerének ismeretét keleti örökségünknek, második anyanyelvünknek tekintette”.
Trianon, azaz Erdély elszakítása Magyarországtól a döbbenet erejével hatott a megcsonkított ország lakosságára. De mennyivel súlyosabban érintette ez a példátlanul durva döntés az ott, immár kinn élő magyarságot, valósággal megbénítva az embereket.
A kezdetben ideiglenesnek vélt helyzetről azonban elég hamar kiderült, hogy ez bizony jóval tartósabb lesz, semmint remélték. A bénultságból való ocsúdás egyeseknél
szerencsére elég hamar bekövetkezett. Az értelmiség legjobbjai idejekorán felismerték,
nincs más alternatíva: az erdélyi magyarságnak önálló életre kell berendezkednie. A
gazdasági mellett meg kell szerveznie saját irodalmi, kulturális, szellemi életét, kiépíteni intézményrendszerét…
Odahagyva az ígéretes pesti lehetőségeket, Kós Károly hazaköltözik Erdélybe, a kalotaszegi Sztánán felépíti új otthonát, a Varjúvárat, és másokkal együtt rögvest munkához lát. Kiáltó Szóban (1921) rázza fel a kábulatból sorstársait és hívja őket az önépítkező munkára. Nyirő Józseffel, Paál Árpáddal, Szentimrei Jenővel és Zágoni Istvánnal
1921-ben Kolozsvárott megalapítják a Kaláka Irodalmi és Lapkiadó Betéti Társaságot.
Ezerkilencszázhuszonnégyben: Kós Károly, Kádár Imre, Ligeti Ernő, Nyirő József,
Paál Árpád, Zágoni István Kolozsvár központtal létrehozzák a legendás Erdélyi
Szépmíves Céhet, mely 1944-ig tartó működése során „14 sorozatban összesen 166
művet adott ki”.
Nyirőt gyakran vádolták meg lokálpatriotizmussal, provincializmussal. Ezzel szemben az igazság az , hogy Kós Károly épp oly hűséges volt Kalotaszeg „nyakas kálvinista
magyarjaihoz, mint Nyirő az ő székelyeihez”. (Horribile dictu: ítész uraimék bandzsi
szemében tán csak nem változik Kós Károly is „provinciálissá” pusztán azért, mert
annak a népnek a halhatatlan krónikása, amelyből maga is vétetett és amelyet maradéktalanul a magáénak vallott?).
Nem véletlen, hogy mindkettőjük életművében igen fontos szerepet játszik a múlt, a
történelem, az a szilárd fundamentum, amelyre alapozva biztonságos jövő építhető.
Közhelyszámba menő igazság, hogy Erdély a vallási türelem, a szabad vallásgyakorlás földje volt. Nyirő József több munkájában is találkozunk a tordai országgyűlésen
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1568-ban megfogalmazott híres türelmi elv gondolatával és gyakorlatával. Gyönyörűen
bontakozik ki ez a gondolat és ez az érzés például Az utolsó hitvitázó című elbeszélésében. A Temetés című szintén a vallásszabadság és a türelmi elv tiszteletben tartásának a
szellemében íródott.
Hanem az élet már csak ilyen: a fentebbi emberies princípiumnak az ellenkezője is
felüti a fejét. A Cigánytörténet messze túlmutat az előítéletes cigánykérdésen, a kisebbségi sors keservein: „a mindenkori hontalanság és számkivetettség kegyetlenül igaz története ez a novella”.
Nyirő kitűnő megﬁgyelő: az élet legapróbb rezdüléseit is észreveszi és lejegyzi.
Együtt örül, búsul, küszködik és ünnepel népével, ismeri és rögzíti szokásaikat, a közösség íratlan törvényeit. Egyaránt fogékony nyomorúságukra, szenvedéseikre, nélkülözéseikre. A tudós etnográfus biztosságával jegyzi le a nép életének jellemző megnyilatkozásait, gesztusait.
Mi nyomja rá leginkább bélyegét ennek az autonóm, hagyományőrző közösségnek
az életére? Mindenekelőtt a földrajzi helyzetből és a Székelyföld meglehetősen mostoha éghajlati viszonyaiból eredő sokféle nélkülözés. Ám mivel „az élet élni akar”, a
szükségből erények egész sora csiholódik ki. A leleményesség, a furfang, a fanyar humor, a kitartás, a munkaszeretet és a munkabírás… a székelységnek egyként sajátja. Itt
csak az maradhat fenn, aki képes szembenézni a legkeményebb kihívásokkal. Ebből az
ethoszból természetesen következik, hogy a székely ember szigorúan elítéli a mások
rovására történő gyarapodást, kiveti magából a csalókat, a becsteleneket, az ocsút.
Törvény, hogy az életnek mindig a lehetőségek szabják meg a kereteit, a határait. Amikor a szegénység már-már elviselhetetlen és a nyomorúság éhhalállal fenyeget,
amidőn a tragikum lehetősége az ajtón kopogtat, valakinek a családból el kell szánnia magát. Meg kell tudnia hozni a legkegyetlenebb döntést. Jól példázza ezt a Vén
Szabandi reaszánta magát című novella. Az idős ember morális indíttatású döntést hoz:
a jövő megőrzésének egyetlen alternatívája, ha ő, mint a család legidősebb, jószerével
hasznavehetetlen tagja önként kilép az életből. Közös vacsora, búcsúzkodás után vén
Szabandi elindul a büdös (kénes) barlang felé, hogy onnan, élve, soha többé ne térjen
vissza. Más természeti népeknél is találkozunk hasonló „problémamegoldásokkal.”
A halált a székely ember az élet tartozékának, természetes velejárójának tekinti, akként is viszonyul hozzá. Még a gyermekhalálhoz is. Ugyanakkor szemében a gyermek
a jövő: a nép, a nemzetközösség megmaradásának, előmenetelének legfőbb záloga. A
székely családok élete hosszú századokon át gyermekközpontú volt. (Ma már kevésbé
az.) A gyermekeket – a kemény élet törvényei szerint – korán munkára fogták, munkaszeretetre, becsületességre nevelték.
Nyirő szívbe markolóan írja le az emberek gyakori küzdelmeit a tomboló elemekkel,
árvizekkel, hóviharokkal, a havasokban rájuk leselkedő veszélyekkel.
Mint minden hagyományos közösség, a székelység világa is zárt, önellátó, törvénytisztelő és istenfélő volt. Benne a hitnek nemcsak megtartó ereje volt, hanem normatív
szerepet is betöltött a falvak életében. A hit mindenkor nyitva tartja a remény kapuját,
szabályozza és formálja a közösségek életét. A haldokló utolsó dolga: a megbocsátás,
esedezés a feloldozásért.
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Jellemző tulajdonság volt továbbá a kölcsönös tisztelet, a másokra irányuló odaﬁgyelés, a kiszolgáltatottak, elesettek megsegítése, az élet szentsége: megmenteni a bajbajutottat akár saját életünk kockáztatásával is. (Bencze életet ment)
Nyirő több elbeszéléséből képet kapunk a székelység hiedelemvilágáról (bűbájosok,
boszorkányok, csodatevők…) is.
A novelláskötet utolsó fejezetébe Medvigy Endre – okosan, joggal - felvette a hányatott életű nagy székely író emigrációs éveiben keletkezett, szétszórtan kallódó elbeszéléseit, történeteit is. Bennük, általuk hű képet kapunk Nyirő József emigrációs
éveiről, küzdelmeiről, küszködéseiről, testi-lelki megpróbáltatásairól, szép és nemes
emberi, bajtársi erényekről, a számkivetettség, a társtalanság léleksorvasztó hatásairól,
honvágyról, s az éltető erejű reménykedésről, hogy a helyzet előbb-utóbb jobbra fordul
és hazatérhetnek szeretteikhez. Sajnos a dolgok nem úgy alakultak, ahogy remélték és
szerették volna…
Nyirő József életének záró szakasza az özvegység küszöbén álló feleségről való
gondoskodás jegyében áll. A végzettel tusakodva is a kedvesért aggódik: mi lesz vele
támasz nélkül a nagy idegenben!? Egzisztenciális gondjait próbálja enyhíteni, megélhetését biztosítani jótét lelkek segítségével - az örök emberség jegyében.
Medvigy Endre lankadatlan kitartása, kutatói, szerkesztői, életmű-gondozói ügybuzgalma, a nagy székely író életműve iránti mély elkötelezettsége feltétlen tiszteletet parancsol: „A 110 novella közzététele egyféle összegzés. Egyszer talán sor kerül a régóta
ismert és az eddig ismeretlen novellák egyetlen hatalmas kötetben való közzétételére.”
Reméljük és várjuk.

Férﬁ portré
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„Mintha egész életemben egyetlen könyvet,
egyetlen költeményt írnék…”
Kovács András Ferenc köszöntése
A Múzsák különös kegyeltjeként és Magyar Orpheuszként számon tartott Weöres
Sándornak műfaji-hangnembeli változatosságban, alaki-formai gazdagságban, nyelvi leleményben és csillámló játékosságban is méltó utódja Kovács András Ferenc, aki
elsősorban költő, de esszéírói, műfordítói és szerkesztői munkássága is igen jelentős.
A negyedik Forrás-nemzedék vezéralakjaként ismert KAF, az intertextualitás és az
interperszonalitás nagymestere, aki a világlírából saját, öntörvényű magánvilágszínházat
hozott létre. A Szatmárnémetiben született (1959) és Marosvásárhelyen élő költő nagy
formátumú és tág horizontú versvilága a magyar és világirodalmi hagyománnyal, a
kulturális emlékezettel folytatott párbeszéd élményszerűen egyedi, a teremtő mágia
számára újszerűen izgalmas távlatokat nyitó megnyilvánulása. Az életműből találomra
kiragadott kötetek (Tengerész Henrik intelmei; Tűzföld hava; És Christophorus énekelt;
Jack Cole daloskönyve; Adventi fagyban angyalok; Aranyos vitézi órák; Hazatérés Hellászból) hitelesítik a megállapítás igazságát. Ráadásul egymás után sorjázó gyermekvers-köteteivel (Kótya-lapótya; Manótánc; Egerek könyve; Hajnali csillag peremén) a
legkisebb olvasókat is megszólítja és megnyeri az irodalom számára.
Ebben a titokteljes és meglepetésekkel teli versuniverzumban abszolút kitüntetett és
mindenek fölött áll a nyelv. Mégpedig az omnipotens és használóinál mindig hatalmasabb nyelv. Füzi Lászlóval folytatott beszélgetésében (Forrás, 1997/4.) Kovács András
Ferenc a legkiválóbb mesterekre valló elkötelezettséggel, Aranyt, Kosztolányit, Márait
és Kányádit idéző lírai hevülettel szól a nyelv mindent meghatározó szerepéről: „a nyelv
valóban a költők egyetlen és a lehető legtermészetesebb lehetősége. Korlátlan lehetősége, ha úgy tetszik. Költők a nyelvi lét korlátlan lehetőségein kívül nem léteznek. Vagy
ha igen, akkor már nem költők. (…) A nyelv a költők lehető legnagyobb, legsajátabb,
legsajátosabb szabadsága, ám ugyanakkor alázata, kegyelme és teremtő cselekedete is.
Ezért a vers minden bizonnyal cselekvés is. (…) Az igazi irodalom éppen az írás minőségi aktusa által messzemenően cselekedet, tett, alkotás és teremtés, mert a nyelvben
van, a nyelv szellemében él, mert éppen a nyelvben, illetve a nyelv által benne és mégis
fölötte áll mindennek. (…) A nyelv számomra egyszerre eleve elrendelés és szabad akarat, bűnbeesés és megváltás, kegyelem és lelkiismeret.”
„A forma vagy, de nem lehetsz te lényeg” – írja Kovács András Ferenc Költözködés
című kötetének invokációjában. Az egységes alanyú vershez szokott olvasó bizonyára
meglepődik, amikor -épp a fenti jelszó jegyében- a Pro domo felütésében a gyakran
idézett Babits-parafrázissal szembesül: „Csak én írok, versemnek hőse: semmi”. A kortárs lírában radikális határozottsággal képviselt költői játék egyik legfőbb sajátossága,
hogy e költészet tudatosan fölszámolja a lírai hős, illetve a rögzített versbeli pozícióját,
miközben önmagát szétszórva és megsokszorozva rengeteg alakot, szerepet és maszkot
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ölt magára. Az identitás-bőség ars poeticáját több helyütt is megfogalmazza a költő:
„Nem tudom, ki írja ezeket a sorokat: semmit sem tudok róla, semmit” (Mint a mór egy
portugál szonettben); „Én sokan vagyok./ Én kevesen vagyok./ Én néha vagyok./ Nem
az, kiről azt hiszik -/ ő az. Az nem én vagyok” (Költészettankák). A jelenségre reﬂektáló
Kulcsár Szabó Ernőt idézem: „Olyan szubjektum tűnik elénk a vers terében, aki ugyan
nem oldódik fel a grammatikai-szintaktikai viszonylatokban, de primer ottlétét maguk
a szavak eliminálják.(…) Kovács András Ferenc esetében nem a lírai én, nem a vers
beszélője lesz a közlés voltaképpeni alanya, hanem a nyelv vagy a játék maga.
A költő, legyen bár holt avagy élő -miközben megszólít és párbeszédre hív- minden
esetben látni, érezni, gondolkodni, egyszóval élni segít. A korábbiak (Csokonai, Babits, József Attila, Áprily, Dsida), illetve az újabbak (Weöres, Pilinszky, Nagy László,
Szilágyi Domokos, Kányádi) egyként a költői lakozás esélyét kínálják az olvasónak,
miáltal a sokszor otthontalannak érzett világban mégiscsak otthonra lelhetünk. „Mert
aki van még, csak a versben van otthon” –írja a parajdi költőelődöt megidéző Pictura
et Sententia című versében Kovács András Ferenc. „A versek eleve a világért, a feledés
ellen, a lét szép lélegzetéért vannak” –teszi hozzá ugyancsak ő. Ráadásul a költő a vele
készült beszélgetések tanúsága szerint nemcsak a saját, hanem a mások verseiben is
otthon van: „Annyi bizonyos, hogy mindig, hogy naponta olvasok verseket. A mások
verseit. Boldogan. Újra meg újra. Ez az életem.”
Az iménti vallomást mélységesen magaménak is érzem, hiszen hivatásszerűen irodalommal foglalkozó emberként immáron negyedszázada én is a versekért, a versek által
élek, úgyszólván velük fekszem és velük ébredek. Más költők versei mellett a kilencvenes évek derekától (nagyjából a Lelkem kockán pörgetem című kötet megjelenésétől)
Kovács András opusait is rendszeresen és örömmel olvasom, bizonyos költeményeit
pedig különösen gyakran. A sokszor olvasott művekből - ahogyan KAF tette egykoron
a Kányádi Sándor verseiből összeállított s a hetvenöt éves költő előtt tisztelgő versválogatásával - én is összeállítottam egy listát azokból a Kovács András Ferenc-költeményekből, melyek megkerülhetetlenül fontos, ha úgy tetszik: emblematikus avagy
ikonikus darabjai lehetnek a marosvásárhelyi költő eddigi életművének. A szövegkorpusz leginkább kánonba kívánkozó vagy már oda is tartozó ékkövei/alappillérei hitem
szerint a KAF-féle poézis univerzális nyelvszemléletét és e líravilág poétikai, világképi
természetét is hűen tükrözik. Íme, az általam összeállított - tetszés szerint bővíthető,
avagy szűkíthető- versek listája: Valaki követ álmodik; Erdélyi töredék; Senkiföldrajz;
Torony és tövis; Psalmus Transsylvanicus; Kölcsey Ferenc lehajtja fejét; Üdvözlet a
vesztesnek; Legnagyobb Magyar Matt És Christophorus énekelt; Fragmentum; Másolatok Múzeuma; Mint a mór egy portugál szonettben; Madrigálszezon; Pro domo;
J.A. szonettje; Ars memoriae; Torzó-1992; András evangéliuma; Don Juan agóniája;
Gyermekhangra; Költészettankák; Csontváry-elégia; Én, Scardanelli; József Attila haja
lángol!; Radnóti-változatok; Sestina a költészet állapotáról; Negyvenkedés; Dramatis
personae; Ophelio Barbaro búcsúzik; Fáradt, esteli himnusz.
Amint e kvalitásos költészet sokféle gazdagságát kifejező, tisztelgésnek szánt futó
felsorolás is mutatja, Kovács András Ferenc eddigi életművében minden megvan és
minden a helyén van. Olyannyira, hogy ebben a költészetben az osztatlan és osztha24
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tatlan nagy egészre tekintő ember sem találhat hibát. Egy dolog hiányzik csupán, az
viszont nagyon és egyre sürgetőbben. Nevezetesen a Kompletóriumhoz és az utána
született művekhez méltó monograﬁkus munka, amely KAF líratörténeti szerepét és
kultúrhistóriai jelentőségét autentikus módon és kellő súllyal emelné be az irodalmi
köztudatba és a nemzeti emlékezetbe. Hogy aztán a szerző - önmagához hűen - újabb
meglepetésekkel szolgálva formálja s gazdagítsa költői univerzumát, további munkára
ösztönözve az életmű avatott ismerőit. Közülük Margócsy István Holmiban (2000/8.)
megjelent tanulmányát idézem: „Kovács András Ferenc mind újításaival, mind archaizálásával, mind eredetiségével, mind imitációs technikájával, mind szentimentalizmusával, mint mesterkedésével nagyon-nagyon alkotott: az olyan versei, mint melyek
például a Kompletórium végén olvashatók, sokáig fognak a magyar költészet kincsestárában fényeskedni.
A közelmúltban Kossuth-díjjal kitüntetett költő eddigi pályájához szívből gratulálok;
töretlen alkotókedvet és verseire fogékony olvasókat kívánok neki! Teszem ezt abban a
reményben, hogy a következő ötven évben a mozarti típusú derűt, napfényt és nyugalmat sem fogja nélkülözni.
Kedves KAF! Csináld úgy, mint a napóra: csak a derűs órákat számold, s Lázáry René
Sándorral, Jack Cole-lal meg a többiekkel együtt zenéljen Benned a létezés öröme!
(Elhangzott a Magyar Irodalomtudományi Tanszék által szervezett konferencián, 2010.
május 26-án Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán)
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SZ. TÓTH GYULA

Laudáció Oláh András Bánkuti Miklós-díjához 2
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnök Úr! Kedves András!
Ha már megadatott a megtiszteltetés, hogy laudációt mondjak Oláh András munkásságáról, azzal kell kezdenem, hol, hogyan találkoztam vele. Régebbre datálódik a
történet. A magyar pedagógia innovatív szakaszában, a rendszerváltozás környékén, a
mátészalkai általános iskola „követő” iskolaként csatlakozott a Zsolnai-programhoz.
Gyakran mentem Mátészalkára, ők gyakran jöttek Törökbálintra, a Kísérleti Központba.
Tanultunk, tanítottunk, reméltünk. Edit, András felesége ráállt (oroszról átállt franciára)
a kisiskoláskori francia nyelvtanításra. A helyi kezdeményezés fokozatosan országos
méreteket öltött, az iskola által indított rendezvényeken is gyakran összefutottunk Andrással, aki ilyenkor a „hálás” mindenes szerepében nélkülözhetetlen epizódfeladatokat
látott el (székeket cipelt, függönyt húzott). Írói munkásságát később ismertem meg.
Először versei, majd drámái kerültek kezembe. Verselése nyomban magával ragadott,
drámáiban el kellett mélyedni. Láttam, olyan drámaszerzővel van dolgunk, aki tulajdonképpen történész. Az külön öröm, írtam akkor, hogy amúgy, alapjában véve, tisztes
tanár. Tisztes, mert erkölcsi felelősséggel bíró alkotó – tanár. (Jelen van hát Zsolnai
József reménye: „az alkotó pedagógia eszméje”.)
Az Átokverte címmel megjelent három történelmi dráma (Magyar Napló, 2006) nagy
szellemi kalandot jelentett: az Író a magyarság életében sorsfordító korszakokat vonultat fel, amelyek hangsúlyosan hatnak mai életünkre. Olyan kérdésekről van szó, mint
magyarság, hazaﬁság és európaiság, elvek és konszenzusok, az eszmék és az erkölcs
határain belül kötött kompromisszumok. Előjönnek vívódásaink, civódásaink, értékeink, nehezékeink. Jelen van az istentudat, ám szakralitásunk nem emelkedik a lelki béke
magasságába. Mondhatni: a magyar csak éldegél, „vagy-vagy magyar”. Bővebb elemzésem a Hitelben jelent meg, 2007 szeptemberében, ezt a címet adtam neki: Elnyelni
könnyeinket végre.
De rímel erre a líra? Merthogy Oláh Andrásban ott a lírai én, s ha már ott van, munkálódik. (Jó, mert „a kocsma bezzeg hangos…”) Haladjunk stációk szerint. 2002 decemberében megkaptam a Karácsonyra küldött új kötetét: Egy ﬁlmszalag vége. Fájdalmas gordonkazene, az akkordok beléd marnak: elnémulni, magadban kutatni,
eszmélni, s próbálni helyre tenni önmagadat. Reménytelenség szól e versekből? Nem.
Fejbekólintanak, katartikus szólamokat szőve. Amint eszméltem, rögtön három kötethez „lettem irányítva”. Az első Simonyi Imre: Két szerelem (1984), kivált a Magyart
kellett újra olvasnom. Aztán Jacques Prévert: Miatyánk (a Maszkabál kötetben), aktu-
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álisan fájdalmas újra. Végül Albert Camus lázadó emberénél kötöttem ki (mint nehéz
időszakokban máskor is). És akkor megértettem – vagy csak érteni véltem –, hogy tulajdonképpen Oláh is lázadó, mer nemet mondani. Ezt írja Camus: „Azt kiáltom, hogy
nem hiszek semmiben, minden abszurd, de nem kételkedhetem a saját kiáltásomban. /.../
„A lázadás az esztelenség láttán születik meg, igazságtalan vagy érthetetlen helyzetekben.” András versei – bennem – ezt erősítették meg. És önvizsgálatra kényszerítenek,
hogy megtanuljam, újra és újra, miként viselkedjek ebben a gőgös világban. Jó szívvel
kívántam, folytassa.
És folytatta. A Fagyöngy és jégcsapok című kötete 2005. október 25-én a Kráter
Kiadó rendezvényén került bemutatásra. A versek látszólag könnyűek, érzelmek, értelmek, és Zene! („La musique avant tout!”) Megtalálni vélem a szenvedő-izzó személyességet, a ﬁlozoﬁkusan önmarcangoló útkeresést. És a fogódzó: Isten segítsége. Majd az
öntudatos társadalmiság; s le kell venni a polcról a József Attila-kötetet, és újraolvasni
a Magyarok és a Magyarország messzire van című verseket.
A kötetet a könyvnapon kaptam Andrástól, a bejegyzés szerint június 4-én, az aktuális Trianoni Évfordulóra. Hát van föladat! E tudatban váltunk el. Ott, és általa ismertem
meg Kaiser Lászlót, akivel „teremtő kapcsolatok” kezdődtek.
És már 2008-ban járunk: Érintetlenül. Milyen is volt ez a verseskötet? Mint Pille rácsok között: súlyos közlíra, szomorú, vergődő, tematikus zene, a szerző áthangszerelte
dallamait, kor, hazai kór sújtotta költészet ez, miniatűrökből építkezve. Ketrecbe zárt
líra szólt. A nyomasztó indítás után csakhamar Jeszenyin A fekete ember című költeménye idéződött fel bennem. („Pajtás, pajtás / nyomorult betegen sinylődöm. / Nem is értem okát se, miféle baj ez?” – Nem véletlen, hogy e verset a példát jelentő Fodor András
válogatott versfordításai között találjuk: Napraforgó, 1967.) Oláh még nincs ilyen rossz
állapotban, de amit tesz, „kényszer” alatt teszi, „s holnaptól már magam számára sem
leszek elérhető”, mondja kétségbeesett tárgyilagossággal. Nem bírja a „mandinerlétet”,
amikor csak lökődött biliárdgolyó a test. És a tragikus kép: „a szögesdrót jó üzlet újra
/ „nem elválaszt, hanem összeköt”. S a ﬁnom humor is feltör: „kegyelmet kért egy /
megtépázott szerelem / – hát futni hagytam”. Nagyvonalú tisztaság, avagy csupán jelzés: a futó pillanat fölötti fölény, a mulandóság röpke belátása. Miben bízhatunk még?
Szerelemben, Istenben, erkölcsi tartásban. Nála az avar nem „holt”, mint Tóth Árpád
fordításában Verlaine Őszi chansonjában, pusztán „sápadt”, még viheti valamire. És
mi is túlléphetünk: „– csak az nem mindegy hogy bárányaid / maradunk-e Uram vagy
birkákká leszünk”. Próba elé vagyunk állítva.
A jubileumi kötet: Közjáték vagyunk, ünnepi válogatás öröme után máris: Anyagfáradtság, 2010 nyarán. Költőnk a metaforikus gondolkodást forszírozza szelíden, a
következetes lírának íve van. De hová ér, meddig nyúlik? Már zene sincs, beállt a „rövidzárlat”: „Isten elszámolta magát, visszájára fordult a nap”, a szerelem messze nem
a régi: „árnyékod vagyok”, vallja be a költő, noha mintha lenne egy „utolsó próba”, de
nem: „patthelyzet” sőt: „földcsuszamlás”. „Szinbád új szerepben”, de „nincs úticél csak
alkalom” (…) kerülőút: vágy nem maraszt / alkonyba vész mit átragaszt / egy messzi
fényű őrtorony”. Úgyis összegezhetnénk e szakaszt: „Kőben sóhajtozó fagyöngyök”.
Hány élet van a költőben? Hány ’én’ van a költői személyiségben? Több. „A költő
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tárgya mindig az ’én’, kollektivitásának záloga, hogy mindnyájunkban ez az én-tudat a
legközösebb vonás; minél mérhetetlenebb az ember világa, annál sóvárabb a vágy, és
annál nehezebb a feladat: kimérni benne a magunk pontos helyét, hogy vállalhassuk
személyes sorsunk személytelenül pontos bizonyosságát.” (Láng Gusztáv irodalomtörténészt idézi Fűzfa Balázs: irodalom _12. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2008.) Mi
itt a költőt keressük. Cherchez le poète. Oláh költői tisztasága követhető, minden szava
időálló, ebben megbízhatóan orientálnak a kötetekhez megválasztott mottók is. Utolsó kötetének hangja riasztó, ﬁgyelmeztetése a keserves valóságra zúdítja elménket. Az
üzenet éles. Meghalljuk? Az egyes ember számára egyvalami biztatót tud mondani:
„Ha pokolra jutsz, a legmélyére térj, / az már a menny.” A Weöres Sándortól idézett
gondolatok, mottóként, már a 2002-es kötet elején ott világítanak, biztosítva Oláh András tartásáról.
Csak fölvetem: mennyire játszik szerepet a vidékiség? Nem a periféria sajátossága
fejeződik ki Oláh költészetének utóbbi szakaszában? A keleti végeken nagyobb a baj
súlya, a fájdalom érzete? Nagyobb az árnak tere? Lehet/ne ez földrajzi szemszög, de
lehet/ne a posztmodern és a nép-nemzeti kategóriák szembeállása? Politikai hovatartozás netán? De hát nincs itt semmiféle provincializmus, az alkotói módszer és tehetség
fölülírja ezeket, itt minőség mutatkozik meg. Mátészalka ugyanolyan távolságra van a
Mirabeau-híd alatt folydogáló Szajnától, mint fordítva.
A költőhöz, az emberhez, a baráthoz, a tanárhoz, a drámaíró apához szólunk, Őt
dicsérjük. Hangoljunk muzsikára! Dallal búcsúzunk: a Csík Zenekart ide nekünk! És
saját gondolataival bíztatjuk: András, noha „bőven mögötted a krisztusi kor, csak írj.
Magadról, magunkról, a megválthatatlan világról. Arról, ami igaz, amit igaznak hiszel,
még ha fáj is.”
Oláh András költészetét, műveit megismerve, sok hozzá hasonló pedagógust kívánhatunk az osztálytermekbe! És ilyen kiváló alkotót nekünk, olvasóknak. Megérdemelt
díjához szívből gratulálunk! És köszönet a NapSziget Alapítványnak, a művészetet nemes lelkűen szolgáló tevékenységéért.

Női akt
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RIMÓCZI LÁSZLÓ

Angelina Jolie becsöngetett hozzám pisilni
(nem igaz történet alapján)
Na, képzeljétek, mi történt. Ugye köztudott, hogy az Angelina Jolie hazánkban parádézik, már jóideje. Szóval. Tél volt, hó esett. Ülök-üldögélek otthon, egyszer csak csöngetnek. Ki lehet az ilyenkor? Leszaladok a lépcsőn, át a hólepte fűszerkerten és meg
sem állok a kapuig. Először nem ismerem fel, hogy a két markos testőr között maga a
sztárnő áll, mert smink nélkül leginkább az anyámra emlékeztetett, amikor gyermekkorom egyik Szilveszterén annyira berúgott az ipari mennyiségű bólétól, hogy beleszédült
a karácsonyfába.
– Tessék, mi tetszik? – kérdem tőle. Mert őszintén érdekelt.
A sztárcsaj egy darabig zavartan hallgat, kezében apró Prada retikült csavargat, végül
ennyit mond:
– Elnézést, miszter, igazán nem szoktam ilyesmit kérni idegenektől, pláne nem az én
kivételes státuszomban, de… annyira kell brunyálnom, hogy mindjárt a nadrágomba
megyek ki!
– Ott egy csomó bokor. Örökzöld. Eltakar – mutatok mögéje, ahol az árokpart húzódik.
– Nem jó. Egyrészt hideg van. Másrészt, ha odacsuriznék, azzal csak automatikusan
felkínálnám a testőreimnek magamat egy szexuálisan agresszív kapcsolatra. Beenged
tehát?
Mivel láttam már néhány ﬁlmjét, melyekben többször játszott igazságosztót, mint
szemétládát, tudtam, hogy nem cseles rabló akar ily módon behatolni házamba, így hát
kinyitottam neki a kaput. Táncolva lépett be, majd azt kérdezte:
– Huhuu, merre szaladhatok?
– Mutatom az utat, kisasszony.
Rohanunk előre, kanyarodunk, lépcsőt mászunk. Megmutatom Jolie-nak a vécét, ő pedig nem teketóriázik: hangosan bevágja maga mögött az ajtót és már csak
a vécédeszka nyekkenő csattanását és annyit hallok, hogy „Oh máj gád ic kúl”.
Sokáig nem jött ki, először azt hittem, azért mert elfogyott a papír, csak nem mer szólni.
De akkor sem jött ki, amikor beadtam neki egy tekercset.
– Teringettét, Jolie, gyere már ki! – mondtam neki egy idő után, az ajtón keresztül.
Ekkor végre megszólalt. Elmesélte, hogy a sztárok állandó feszültség és stressz alatt
élnek, ezért gyakran szenvednek székrekedéstől. Elárulta, most, hogy megtapasztalta
vécém átható nyugalmát, úgy érzi, hazaérkezett - rájött, hogy csak itt, az én fürdőszobámban tud megnyílni és őszintén kakálni, anélkül, hogy bármit is visszatartana.
– Hát, így kell megtudnom, hogy nem csak pisi de kaka is volt?! – dörrentem rá.
Mielőtt Jolie válaszolhatott volna, újra csöngetnek. Kinézek, hát a Brad Pitt az! „Na,
ezt a tényállást most hogyan magyarázzam el az urának?!” – töprengtem magamban.
Elmondtam Jolienak, hogy itt van apa, mit csináljak?
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De Jolie nem jött ki most sem, ám megkért, mondjam meg Pitt-nek, hogy határozatlan időre itt maradna. Mert itt olyan nyugalom van és otthonos minden. Beleszeretett a sárga virágos nylonfüggönybe és abba a kék lavórba, ami a mosógépem tetején áll. És az ajtó fogasán lógó jázminkék fürdősapkám sem közömbös neki….
Amikor kiszóltam Pittnek a konyhaablakon, és elmondtam neki, mit üzen a neje, ő tajtékozva azt felelte, hogy jó, akkor Jolie fogadjon engem nyugodtan örökbe, de ő nem
fog etetni, majd elhúzott.
Estig nem tudtam kiimádkozni onnan Jolie-t, végül az éhség mégis kiparancsolta a sztárnőt. Otthagytam neki néhány szelet pirítóst a konyhaasztalon és amikor
azt hitte, nem ﬁgyelem, kilopakodott, körülkémlelt, mint egy ember szagát sejtő riadt őz, magához rántotta a tányért és már csak a mosdóajtó puffanását hallottam.
De nekem indulnom kellett, mert estére mozijegyem volt az egyik ﬁlmjére. Gondoltam, nyugodtan itt hagyhatom a művésznőt - csak nem fog kirabolni, hiszen mindene
megvan már. Végül is a DVD lejátszómat meg a mikrosütőt nem sajnálom, viheti - az
utóbbinak amúgy is nehezen záródik már az ajtaja.

Torzó
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OLÁH ANDRÁS

árulás
visszafelé számoljuk a perceket
együtt sorvadunk
pont olyan vagyok mint a bizonytalanságod
bennem az élet benned a remény fél
egy elharapott mondat bővítménye vagy
hívószavakat kiáltok feléd
de kenyér helyett kedvem szeged:
kiléptél belőlem s azóta nem kellek senkinek

körötte semmi
körötte kontúrhiányos arcélek
félhomályba botló suta mozdulat
könyvek gerincére szuszakolt lélek
falakig hátráló gyáva öntudat

közömbösséget mímel a lámpaláz
behálózza szövevények évszaka
– még él a szó de mindent porig aláz
mint vágyat az unatkozó éjszaka –

megtört a fény: a kihalt múltat várja
– így emigrálhat a félből az egész –
mint kamaszlányok titokzatos álma

mint elhasznált érvekre legyintő kéz
– s követi rebbenő szárnyak magánya
s a testbe fúródó kardpenge halála
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V. K ATONA ILDIKÓ

Igazul
Nem bátran.
Nem gyorsan.
Nem szépen.
Nem lassan.
Nem mint hős.
Nem mint bölcs.
Igazul.

Részvét
Egy könnycseppet,
mely tenyeredbe hullt
ujjammal lassan
felemeltem
s felkentem arcomra.

Beregi keresztszemes sorminta
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MARCSÁK GERGELY

Rohanás
Pereg a beton
Telefon csörög
Ugat a kutya
Lefolyó hörög
Tárol a doboz
Nyílik az ajtó
Ketyeg az óra
Facsar a sajtó
Érik a világ
Feszül a vágyunk
Tele a szív de
Üres az ágyunk
Forog a gép de
Zokog az ember
Betör a tolvaj
Elsül a fegyver
Ceruzám kopik
Ennek is vége
Nézz földedre
Majd nézz az égre

Alkohol
az előbb azt hittem
feltaláltam az örökmozgót
de megállt
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SARUSI MIHÁLY

Téli ekhó
Uram Isten
az udvarban farakás
eresz alatt tengericsipke
Uram Isten
itt még ráérnek
fűrészelni
fűrészelnek!
----Uram Isten
itten még gágog a lúd
az uccán szülék bibliáznak
Uram, könyörögj érettönk
ezek itten: i r i n g á l n a k !
----csak úgy
mintha mi sem történt volna
korcsolyáznak!
csak neki a tihanyi tónak
csak körbe karikába
a Balatonon
csúszka, szán
Uram, itt s z á n k ó z n a k !
ha ló és csöngő nélkül is
motros szánra csalja ﬁam
ﬁa mellé
Gergőt a G e r g ő mellé!
ez a tihanyi e g y s z e r ű
ember
aki, Uram Isten
oly egyszerűen köszön
Adjon Isten
ez még: T i h a n y
ezer év kettős tornya alatt
fél karéjban
kis Belső tavuk fölött
hol léket
léket
vág a halász
hogy az élet ne fulladozzék
----34
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Uram Isten
itt még c s a t t o g a fejsze
itten még szól a f e j s z e
s né, durran a rianás
csak amott a hófútta tengeren
túl-az-apátságon
lenn, a Balatonon
hol mégse köll lékelni
a hal így is él!
mert ott a: r i a n á s
Uram Isten
itt még tényleg van rianás
----s visszhang is
ha eldugul a szörny fuvolája
éjjel
ha újra csönd terem
itten
Uram Isten
itten még előfordul
az élet
turolás tízaraszos vásárcsarnoka alatt
a gyűrődő jég ölelése táján
Tihanyban
Uram Isten
hol minden harmadik lakós
beül a vasárnapi misére
Szentséges Isten
itten még valóban
mise a mise?
Teremtőm, láss csudát!
Boldog Margitunk éneke
vetítő vásznon
teremtőm
itten nyúlcsapáson poroszkálhatol
a bogyózó rigóval
csókázó vargyúval
rebbenő fenekű őzzel
riadó fácánnal
s nézd, hogy vigyázol
reánk, Miasszonyunk!
hol a kapaszkodó ösvény jegén
madár csúszkál előttünk
s nekivágsz a szélin
hol avar által vigyázza lépted
a szent s z e l l e t
-----
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erre került az orosz barát is
Oroszkúthoz
Uram, irgalmazz:
kilencszáz éve!
hogy belebukj a h á r o m e z e r é v e s
Óvár árkába
Teremtőm, mi vajh
meddig állunk?
----Irgalmas Isten
itt még fűrészelnek!
s az eb se mar belém
ebben a fakók harmincadjára jutó
farkasordító
pannon ligetben
Krisztus után ezer kilencszáz és hetven kilencben
tél hava derekán
Tihanyban
Teremtő Isten:
a kéményeken: k ö r ö s z t !
echózza rianó álmaink
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CSORDÁS LÁSZLÓ

„… mint megfőzni egy levest”
(Czébely Gabriella: Holló hajam vánkosán)
Immár másodszor olvastam el Czébely Gabriella első verseskötetét, és még mindig
a bemutatkozásában írt egyik sora jár a fejemben: „Az írás ma már annyira természetes és szükségszerű számomra, mint megfőzni egy levest”. Kiváló gondolat. Eszembe
juttatta Rakovszky Zsuzsa egyik versét (Triptichon) az Egyirányú utca című kötetből, a
versen belül is ezeket a sorokat: „Párnákkal magasított székünkön, két gyerek,/ megbűvölt borzadállyal nézzük a húslevesben/ csukott szemhéjjal úszó, halvány kakasfejet”.
Természetesen nem szeretnék semmiféle párhuzamot vonni az alkotók között, csupán
azt kívántam példázni az idézetekkel, hogy a két művelet (megfőzni egy levest és megírni egy verset) nem is áll olyan távol egymástól, mint azt első meghökkenésünkben
gondolnánk.
Ez után a rövid bevezető után, azt hiszem, ideje rátérnünk Czébely Gabriella verseire.
A kritikus mindig kicsit zavarban van, ha első kötetet recenzál, hiszen tisztában van azzal, hogy nem mindig születnek átütő eredmények, irodalomtörténeti jelentőségű írások
az írói-költői pályák legelején. Itt említeném meg Ady első két kötetét, Csoóri Sándor
és Kányádi Sándor ﬁatalkori verseit, de még Kosztolányi Dezső sem váltott ki hatalmas lelkesedést Négy fal között című kötetével (elég elolvasnunk az akkortájt induló
Nyugat első számában Frölichné Kaffka Margit recenzióját). Éppen ezért semmi esetre
sem szabad csüggednie az alkotónak akkor, ha most inkább a hibákra összpontosítok. A
fejlődéshez ugyanis elsősorban őszinte bírálatra van szükség, nem pedig jócskán túlértékelő dicshimnuszra.
Nem mindig szerencsés dolog megfogalmazni a költészetről alkotott véleményünket
a kötet elején. Főként akkor, ha ezzel az olvasó értelmezési távlatát szűkítjük, esetleg olyan magasra tesszük magunkkal szemben a mércét, amelyet a kritikus már eleve
kétkedéssel fogad. Czébely Gabriella gondolatai után érdeklődéssel vártam a versektől
szakralitást, természetességet, végül pedig mérhetetlen katarzist. Nem árt vigyázni a
nagy szavakkal.
Néha előnyösebb, ha kritikusabb magával szemben a szerző, és önmaga kezd el szelektálni írásai között, hiszen nem minden vers sikerül jól, de a kötetbe érdemes a legjobb
darabokat beválogatni. Kötetkompozíció szempontjából a ciklusokra való felosztás is
csak akkor helyénvaló, ha tudatos. Jelen kötetben nem érzem szükségét ennek a felosztásnak, még ha olyan kevésbé körvonalazható fogalmak is emelkednek cikluscímmé,
mint a Bizonyosság, az Előtted állva és a Romok alatt. Sokkal erősebb hatást ért volna
el a szerző kevesebb verssel és egy olyan sorrenddel, mely a kötet címéből fölsejlő belső
logikát juttatja érvényre.
Czébely Gabriella metaforikus nyelve, látomásos-vallomásos versvilága a 20. század
elejére vezethető vissza. Nem könnyű ezt a hagyományt továbbvinni ma, még veszélyesebb változatlanul átvenni. Itt az olyan sorokat emelném ki, mint: „Homály fátyo-
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la lepi be/ világom sejtett réseit,/ bukdácsol az esti sötét/ a lámpák halvány fényein”
(Hazaértem); „kósza szellő hogy hajamhoz érjen/ fénylő csillag arcomra ragyogjon/ fű
harmata lucskosítsa térdem” (éjjeli műszak). Az ilyen sorokat ma már nem biztos, hogy
le kellene írnia egy költőnek valamilyen szerepjáték, valamint ironikus, parodisztikus
hangvétel nélkül. A képekkel kapcsolatban is hasonló probléma merül fel, hiszen néhány költői kép az idők során egyszerűen megkopott, s a 21. században már nem igazán
lehet velük semmit mondani: „Madár se jár erre/ bokor és fa mind csupasz/ pedig a
szomszéd kertben/ rügyet bont már a tavasz” (Örökség); „s míg téged az álom ringat/ az
én szívem dobol vadul” (sorsom).
Olvasói élményt ront továbbá a nem természetes szórend („… vetül rájuk kriptafény”; „Takarja őket napfénysátor/ s hamvadnak emlékeik” - Vénasszonyok nyara).
Nem egyszer hasonlóan erőltetettnek hatnak a rímek, főleg akkor, ha a szerző nem tartja
fontosnak a hím- és nőrímek megkülönböztetését: „Pörögnek küllők/ fénylik a nikkel/
fém paripákon/ dombokon le-fel (…) A győztes arcán/ vörös-hevesen/ lángol az öröm/
a célegyenesben” (Tour de France).
A hibák számbavételekor igencsak megörültem, amikor néhány versben azt tapasztaltam, hogy a szerző el akar szakadni az olvasmányoktól, és korszerűbb nyelven
természetesebb mondatokat szeretne papírra vetni. Itt idéznék is két versből: „Kösz.
Megvagyunk. Néha/ vannak köztünk viták,/ de rég beláttuk:/ csak együtt megy tovább”
(Búcsú); „Letojom őket, a süket szövegtől/ kívi-színűre zöldülök” (Zsúr). A példák is
azt mutatják, hogy Czébely Gabriella költői nyelve akkor kezd el igazán élni, amikor
szabadjára engedi nyelvi fantáziáját, nem akar irodalmias lenni, hanem természetesen a szlenget sem megvetve - ír verset. Olyan természetesen, mintha csak egy levest főzne.
Én úgy vélem, ezen az úton érdemes elindulnia.
Czébely Gabriella. Holló hajam vánkosán. Intermix Kiadó,
Ungvár – Budapest, 2009. – 88 o.
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Kortársak vitája: „antiszemita vagy-é?”
Veres Péter első közismert műve, Az Alföld parasztsága 1936-ban jelent meg, ám
mind a mai napig hallható az antiszemitizmus vádja az író nevéhez kapcsolva. Annak,
hogy Veres Péter említett, illetve Szocializmus, nacionalizmus című kötete s néhány
kifogásolható gondolata az antiszemitizmus vádját hívta ki maga ellen, nem feltétlenül
oka, hogy a szerző ténylegesen antiszemita lett volna. Sokkal inkább a külpolitika eseményláncolatában, évekkel a kötet megjelenése előtt kell keresnünk a vádak eredőjét.
1933 folyamán a német nemzetiszocialista párt hatalomra kerülése s vele párhuzamosan a zsidóellenes atrocitások megszaporodása miatt rendkívüli feszültséggel terhes a
magyar sajtó. A feszültség levezetését a hazai közírók úgy igyekeztek megoldani, hogy
fokozott hangsúlyt helyeztek a zsidókérdés tárgyalására. A Nyugat Barátok Köre vitát
rendezett a modern zsidóság útjáról és problémáiról, s felerősödött a vita a zsidó kultúra
kérdéseiről. A polémia elindítója Féja Géza volt, aki egyfelől a magyar öntudat hiányát
emelte ki, másfelől a zsidó polgári kultúra szervetlenségét, s ez utóbbi okfejtése Monostori Imre szerint Szabó Dezső korábbi téziseinek másolása. E feltételezés megerősített
abban az elgondolásomban, hogy Szabó Dezső a népi írók egy részére igen nagy hatással bírt, hiszen Veres Péter gondolkodásában is felfedezhetők Szabó állításai.
Többek közt a „magyar zsidó szellemiség” kérdéseit is taglalta az a kötet (Nagy per),
melyet 1933-ban jelentetett meg a Soli Deo Gloria. A könyv lapjain nyilatkozó megkérdezettek igen vegyes álláspontokat képviseltek, melyek igen jól érzékeltetik a kor
közvélekedéseit a zsidókérdéssel kapcsolatosan. Kiss Arnold vezető főrabbi szerint
csak azért létezik zsidókérdés, mert azt mesterségesen állítják elő. Bajcsy-Zsilinszky
Endre az egyetemes nagy magyar probléma részeként látta a zsidóság nemzeti és társadalmi beilleszkedéséről folyó diskurzust. Vámbéry Rusztem, a Századunk szerkesztője
társadalompolitikai nézőpontból közelítve úgy gondolta, hogy csakis a „klerikalizmus,
nacionalizmus és kapitalizmus kinövéseinek” megszüntetése vezethet a zsidókérdés tárgyalásának megnyugtató befejezéséhez. Ravasz László református püspök a misszió, a
tömeges lelki átalakulás útját tartotta egyedül üdvözítőnek – azaz a tömeges áttérést,
kikeresztelkedést, amiről tudjuk, hogy nem adhatott végleges megoldást. Végezetül
nem maradhattak el a szélsőséges vélemények sem. Milotay István a magyar zsidó irodalom a zsidó nacionalizmus, a „felgyűlt gazdasági és társadalmi hatalom visszfénye,
kisugárzása”, a fajvédő Nagykálnai Levatich László, „közgazdasági író” pedig egészen
extraordinális kivitelezését javasolta a zsidókérdés megoldásának: az összes zsidót telepítsék ki Madagaszkár szigetére, ahol szabadon kifejthetnék „államalkotó és szervező
képességeiket.”
Hogyan látta a szocializmus és nacionalizmus kérdését a kortárs? Veres Péter egyik
legfőbb teoretikus bírája Fejtő Ferenc volt, aki több írásában is foglalkozott e gondolatkörrel. Szerinte Veres Péter faji szocializmusa ellentmond a marxizmus elméleti hagyatékának, mert misztikus módon hisz a faji öntudatban, s annak antropológiai jelleget
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igyekszik adni. Bírálta a fajfogalmat is, a faji kérdést pedig egyenesen trójai falónak
tartotta, amely összeegyeztethetetlen a szocialista eszményekkel, különösen az internacionalizmussal, ráadásul eltereli a ﬁgyelmet az agrár- és munkáskérdésről. Fejtő nemzetfogalma is más: a nemzet közösségébe való tartozást szerinte a szocializmus teszi
lehetővé azáltal, hogy a nemzet testvériesülését gátló gazdasági és lélektani körülményeket a benső szövetség alapjaivá alakítja át. Úgy gondolta, hogy Veres Péter a faji
különbségek hangoztatásával szellemi és társadalmi gettóba akarja visszavezetni a zsidóságot, ami ellentétes a legfontosabb szocialista célkitűzéssel, a szövetkezés elvével.
Veres Péter válasza igyekezett tisztázni a vádakat: a „faji reakció” nem más, mint a
világnézeti és biológiai ideáltípus azonosulása az alföldi ridegparasztságban és a szocialista ifjúmunkásságban. Ez a kijelentés, amellett, hogy a szocializmus és nacionalizmus
szintézisét igazolja, kijelöli az utat a népfront gondolata felé. A kötet megjelenésének
évében a munkás-paraszt szövetség kérdéséről – köszönhetően a Márciusi Front hatásának – népi körökben sok szó esett. Néhány igen naiv megállapításon kívül, melyek alkalmasak lehettek arra, hogy a parasztságot a szervezett ipari munkásság ellen hangolják, a
két társadalmi réteg érdekei a kapitalizmus, az osztályharc kérdésében azonosak voltak.
A középosztálybeliek úgy aggodalmaskodtak, hogy a népi gondolat magában hordozza
az ő halálos ítéletüket. E gyanakvások csak fokozódtak az olyan kijelentésektől (mint a
Kovács Imréé), melyek szerint a háború után, a parasztok és munkások szövetkezésével a polgári elemekre nem számít majd senki. Ebben a kontextusban bizony a polgári
kritika fokozottan reagált az olyan kifejezésekre, melyek jelentésmezejükben akár a
legelhanyagolhatóbb fenyegetést hordozhatták – így a faj, a fajiság fogalmára is.
Fejtő Ferenc írásaiban magát a faj fogalmát sem tartotta helyénvalónak, legalábbis
Veres Péter értelmezésében semmiképpen. Fejtő szerint tiszta fajok nincsenek, és a létező fajok sem fejlődés eredményei, hanem ma is tartó fejlődési, keveredési folyamatok
során alakulnak ki, s az így létrejövő embertani típusok inkább nemzetnek nevezhetők,
semmint fajnak. Fejtő értelmezésében a faji kérdés nem más, mint zsidókérdés, ezen
belül asszimiláció kérdése. Veres Péterrel ellentétben az asszimilációt sikeresnek, kívánatosnak tartotta, s pontosan e nézetkülönbség miatt bélyegzi írásában reakciósnak
mindazokat, akik a szocializmus megvalósításáért folytatott küzdelemben arról beszélnek, hogy „kinek-kinek itt vagy szembenső táborban sima vagy göndör-e a haja, sasorra van-e vagy pisze szaglószerve, s füle eláll vagy sem.” Összességében Fejtő a faji
eszmét nem tudományos gondolatnak, hanem „zoo-politikai algondolatnak” tartotta, s
káros társadalompolitikai következményeinél fogva a szocializmus elméletétől idegennek. Mindenesetre írása végén megjegyezte, hogy Veres Péter „nagyszerű önfegyelme
s szorgalma pedig biztosíték arra, hogy… világszemléletének hiányosságait ki tudja
és ki fogja küszöbölni.” Tehát Ignotus Pállal együtt azok táborába tartozott, akik fennálló nézetkülönbségeik ellenére hajlandóak voltak az eszmecserére, s nem utasították
el egyöntetűen a népi mozgalmat, mint Hatvany Lajos. Hatvany vádja az volt, hogy a
falukutató ellenzék (Féja, Illyés) beállott a fajiság kórusába, veri a mellét, hogy paraszti
ivadék és törzsökös magyar.
Jászi Oszkár (maga is zsidó származású) Hatvanynál jóval mérsékeltebb álláspontot
foglalt el, egyenesen támogatta a népiek faji attitűdjét, mondván, hogy „minden okuk
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megvan arra, hogy odakiáltsák … a magyar paraszt és a magyar zsellér a legtisztább
fajiság ebben az annyi keverék vérrel átitatott országban.” Jászi még azt is az orra alá
dörgölte Hatvanynak, a nemzeti-népies hagyomány ismerőjének, hogy a magyar falu
kutatói és hirdetői egyszerűen a Petőﬁ-Arany hagyományt folytatták, s a fajiság valóban
létező „erő és biológiai alap.” Jászi kritikája a népiek városi polgárságtól és a szocialista
munkástól való elkülönülésének szólt, szerinte ez az elhatárolódás nem szűnhet meg
addig, amíg az ipari munkásság el nem ismeri a parasztnak a magántulajdonhoz, földtulajdonhoz fűződő jogát.
Veres Péter nem hagyta válasz nélkül Fejtő megállapításait, a kérdés tisztázására
újabb tanulmányt írt. Ebben újra felveti a faj fogalmának értelmezését, mivel a fajiság
hangoztatása miatt többen (például Tamás György a Munka hasábjain) antiszemitizmussal vádolták meg. A faj Veres Péter értelmezésében egynyelvű, „egyvérű” (nem „tiszta
vérű”, mert ilyen nincs), egykultúrájú s egytörténelmű közösség megjelölésére szolgál.
Minden népen, így a magyarságon belül is lényeges, felismerhető különbségeket látott,
amelyek nem csupán embertani (sőt legkevésbé antropológiai), hanem jellembeli, viselkedésbeli különbségek is. Hogy Fejtő nem dialektikus, sokkal inkább megmerevedett
szemléletnek látta Veres Péter fajszemléletét, arra az a válasz, hogy a „vértörzs, nyelv,
kultúra, történelem” egységet adnak az egyes népeknek, ez az egység a faj, ami térben
és időben mindenkor elemezhető. Vagyis Fejtő hosszmetszeti nézetet hiányolt, Veres
pedig keresztmetszetet adott a faj fogalmának meghatározásakor.
Ez a választanulmány azért is ﬁgyelemreméltó, mert rávilágít arra a hatalmi technikára, amelynek lényege a faji, biológiai valóságok hangoztatása, és amellyel az uralkodó
rétegek a szociológiai tényeket elleplezik. Nyilvánvaló az utalás a náci ideológia terjedésére, amit Veres Péter egyértelműen és több alkalommal is határozottan elutasított.
Ellenszer gyanánt ajánlja a faji kérdések tudatosítását, mert a faji különbségek elleplezése, letagadása szerinte vereséghez, a történelemből való kihulláshoz vezethet.
Veres Péter fajfogalma több ponton egyezik Szabó Dezső elméletével, aki szerint
a történelmi fajnak is bizonyos vérközösség a megindítója (Veres Péternél „vértörzs):
„…a történelmi faj mégis főképpen pszichikum: lelki folyamatok azonossága egy közösség egyedeiben… ez az összetartozás mutatja meg magát a faj egyedeinek mindenféle
termésében, alkotásában.”
A tanulmány további része azt a fejezetet taglalja, ami a Számadásból kimaradt, valószínűleg terjedelmi okok miatt, illetve azért, mert nem illett bele az önéletírás keretei
közé. Olyan sorrend meghatározásáról van szó, amely a faji kérdés tudatosításához,
dialektikus összefüggéseinek feltárásához vezet. A fogalmak, melyeket a sorrend felállításakor használt, mind ott szerepelnek a Szocializmus, nacionalizmus lapjain.
Az ember önmagában biológiai tény - folytatja Veres Péter -, ám a modernitás megfosztotta ennek a ténynek az elsőségétől, és szociológiai ténnyé tette, mivel a munkán,
a társas viszonyokon múlik a megélhetése, a pozíciója a közösségen belül, nem pedig
a faj fennmaradását biztosító tényezőkön. A fennmaradásnak pedig a népek, törzsek,
fajok közötti versengés az eldöntője, ebben a harcban a faji érzés, öntudat ideológiai
fegyver is, ezt azonban az uralkodó rétegek faji gőggé torzították, míg a kollektivizmus

tél

41

rendszerében megmaradna konstruktív, nemzetépítő erőnek. Éppen ezért Veres Péter a
következetes szocialista mozgalom erősítésére javasolja a faji gondolatot, a faji szocializmust, mert az osztályharc sikeres lefolytatása szempontjából arra van szükség, hogy
a nemzeti egységek kialakuljanak. Fejtő éppen ellenkezőleg, trójai falónak tekintette
a faji gondolatot, amely káros nézeteket csempész be a szocializmusba, Veres pedig
hangsúlyozta, hogy a faji gondolatból ami reális (a fajok felszabadítása), azt vállalni
kell, ami irreális (faji mítosz), azt el kell utasítani.
S hogy mi volt az álláspontja a zsidókérdésben? A kérdést először is két részre bontotta, mivel antiszemitizmus mellett létezett szemitizmus is, azaz a zsidóság elzárkózása,
kasztszerű zártsága, „faji öntudata”, amely nemhogy az asszimilációt erősítette, gyorsította volna, egyenesen disszimilációhoz vezetett. S itt visszautalást találunk arra a történelmi kényszerűségre, ami a disszimiláció folyamatát előidézte; a diaszpóra kényszerűségére. „A zsidó intellektuelnek legelső kötelessége az osztálytársadalom megszüntetése
érdekében harcolni” - zárja le tanulmányát Veres Péter - , mert csak az osztály nélküli
társadalomban valósulhat meg a féltékenység és gyűlölet nélküli, egységes nemzet.
Fejtő Ferenc álláspontja ebben is különbözött a Veres Péterétől, mert teljes mértékben nélkülözte volna a faji gondolatot, nem csupán a közbeszédben, de a politika síkján
is. Fejtő újabb vitacikkében a német veszedelem megakadályozását a faji eszme felszámolásával látta kivihetőnek, helyette a társadalmi eszmét, a nemzeti gondolatot tartotta
megfelelőnek, ám a „faji eszme” kifejezés mindkettejüknél mást jelentett, így közös
nevezőre aligha juthattak. Veres Péter számára a faji szocializmus olyan nemzeti öntudat, amely képessé teheti az egyént és a közösséget arra, hogy felszabadítsa önmagát.
Fejtő számára viszont nem egyéb, mint nácizmus, fasizmus, elvakult nacionalizmus,
hiába próbált cizellálni, a sorok között az ettől való félelem bújt meg. Abban egyetértettek, hogy a parasztságnak csak a munkássággal és a polgárság progresszív, értelmiségi
rétegeivel együtt sikerülhet társadalmi reformot elérni, igaz, Veres Péter műveiben csak
később találjuk meg a népfrontgondolat nyomait.
Ellenben a Fejtő Ferenc által írott kritikus sorokra Veres Péter újabb viszontválasza
következett, amelyet csak azért említenék meg, mert a Szocializmus, nacionalizmus gondolati lényegének továbbviteléről olvashatunk, a kezdetét, a két alapfogalom felállítását
már korábbi cikkében, illetve a Számadás megírásakor elvégezte. Szocialista biologizmusnak nevezi elméletét, amely a magyarságnak, mint külön népnek a fennmaradását és
fejlődését tűzte ki végcélul. Hogy ezen a népen belül a parasztság áll hozzá legközelebb
érzelmileg, s hogy a kapitalista polgári társadalom értékrendje iránt ellenszenvet érez,
azt nem is tagadja, azt viszont igen, hogy ez „faji reakció” lenne. „Nem egyéb, mint a
világnézeti és a biológiai ideáltípusom azonosulása az alföldi ridegparasztságban és a
szocialista ifjúmunkásságban” - mondja „fajelméletéről”, ﬁgyelembe sem véve a tényt,
hogy Fejtő Ferenc a vértörzs és néparc kifejezésekkel együtt nonszensznek tartotta az
ideáltípus szó használatát is.
Veres Péter világnézeti ideáltípusa - ha az általa választott kifejezésnél maradunk - a
kollektivizmus, biológiai ideáltípusa pedig az alföldi ridegparaszt, ízlésében, ösztöneiben, tapasztalataiban, vágyaiban ezek jelentek meg. Fejtő Ferencnek, Hatvany Lajosnak,
Zsolt Bélának, Ignotus Pálnak is nyilvánvalóan létezett saját „ideáltípusa”, csakhogy
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ők, az „urbánusok”, nem foglalták programba ízlésüket, világnézetüket, polgári attitűdjeiket, mégis, explicit vagy implicit módon sugallták, hogy ezt tartják a legmegfelelőbb
útnak. Persze Veres Péter nem tudta megállni, hogy a polgári ízlést, a polgári divatot,
életmódot ne kritizálja, s külön kiemelt két területet, amely szerinte a nemzet jövője
szempontjából döntő lehet. Az egyik a gyermekvállalás kérdésében tanúsított, szerinte
túlzott liberalizmus, amely lehetővé teszi az abortuszt, vagy éppen a gyermekvállalás
kényelmi okok miatt történő elutasítását. A másik a nevelés kérdése, a „nebántsvirág
individualista nevelést” közösségellenesnek és biológiaellenesnek látta, mert ez a kollektivizmus alapelveivel ellenkezett. Úgy tűnhet, hogy Veres Péter megsérti az egyéni
szabadságjogok tiszteletén alapuló polgári értékrendet, ám mindezt azért tette, hogy
Fejtő és más polgári gondolkodók számára bizonyítsa: faji szocializmusát nem „hitlerista” fércművekből szedte, hanem gondolkodás- és élményalapjuk van.
Bibó István alapvetően három viszonyulási módot határozott meg a népiek körében.
Az első a zsidósággal szembeni ellenséges érzület volt, a zsidók a kizsákmányolók közt
az első helyen szerepeltek. Példa erre Sinka István, akiről Bibó azt állítja, hogy végig
a népi mozgalom teljes jogú tagja maradt, ám ha a költő 1945 utáni pályaszakaszát
tekintjük, könnyedén cáfolható ez az állítás. Ehhez hasonlónak tartotta Veres Péter viszonyulását, aki az Esterházyak mellett mindig megemlítette a Weiss Manfrédokat, a
hazai kapitalizmus zsidó származású képviselőit. Végül volt Bibó szerint a zsidósággal szembeni magatartásnak egy sajátos magyar változata is, a Szabó Dezsőé, amely a
nagymértékű asszimilációt egészségtelen folyamatnak tartotta. Veres Péter csatlakozott
ehhez a véleményhez is a Szocializmus, nacionalizmus lapjain.
Nem véletlen, hogy 1937-ben került sor a Fejtő és Veres közötti vitára a Szocializmus
hasábjain, mert ez az esztendő is a fordulat évének tekinthető. Az 1936. évi nagy szociográﬁai hullámmal és a népiek előretörésével szemben elkövetkezett a reakció ideje.
Darányi Kálmán miniszterelnök nem csak a szélsőjobboldal ellen lépett fel, hanem a
baloldal, így a népi mozgalom ellen is, mert a szociográﬁákból politikai ügy lett. Ezt
jelzik a Féja Géza és Kovács Imre elleni sajtóperek, illetve a különböző politikai irányvonalat képviselő lapok kirohanásai a szociográﬁa valóságfeltáró tevékenysége ellen.
Az Új Magyarságban Rajniss Ferenc azt állította, hogy a baloldal és a zsidóság saját
céljaira használja fel a szociográﬁát. A Magyar Szemle lapjain Fodor Ferenc fogalmi
és módszertani zűrzavart, félrevezető, apriorisztikus feltevéseket emlegetett, de nem
csak tudománytalansággal vádolta a szociográﬁa művelőit, hanem felforgatással, nemzetcsüggesztő, hamis kép terjesztésével is. A Magyar Kultúra, a katolikus konzervativizmus lapja szintén rosszallását fejezte ki, Darányi pedig, mintegy pontot téve a propaganda-hadjárat végére, a parlamentben a „konjunkturális szentimentalizmus” és az
„áltudományosság” kifejezéseket használta, amikor a szociográﬁa ügye szóba került.
1937-ben a Márciusi Front kapcsán ismét szó volt a zsidókérdésről, a hivatalos Magyarország képviselői a zsidó érdekek kiszolgálásával vádolták a frontot. Az ő felfogásuk szerint ugyanis a zsidókérdés tisztán társadalmi kérdés: megoldásának útja a szociális szélsőségek orvoslása, az üzérfoglalkozások kiirtása, más részről a zsidó irodalom
harmad- és tizedrangú értékeinek, azaz a bulvárirodalomnak, a körúti irodalomnak a
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kitiltása. A Márciusi Front szerint a zsidókérdés heccszerű szintentartása a napi politikának azt az érdekét szolgálja, hogy más, égetőbb gondokról a ﬁgyelmet elterelje. 1937
őszén Erdei, Féja, Illyés, Kovács Imre és Veres Péter kiáltványban válaszoltak a frontot
ért kritikákra, s leszögezték, hogy a gazdasági kérdések megoldásával kívánja a Márciusi Front megszüntetni ártalmas szerepét azon zsidó rétegeknek, amelyek a magyar
dolgozók gazdasági érdekeivel és szellemiségével szemben állanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a magyar nemzettel közösséget vállalókat nem hajlandóak a nemzet
életéből kitaszítani, így a hitlerizmus vádjának is megfeleltek.
Ignotus Pál, a Nyugat, a polgári szemlélet jeles publicistája is akkor kezdte el támadásait Veres Péter ellen, amikor észlelte a fajelmélet benyomulását a népi gondolatba,
tehát az 1938-as év tájékán, a faji szocializmus fellépésének idején. A harmincas évek
elején jelent meg első kis füzete - írja Ignotus -, ebben már volt egy csipetnyi városgyűlölet, orrﬁntorgatás a „kurvás” pesti asszonyok láttán, de egyébként még semmi „rögvér-misztikum” nem homályosította el benne a falusi helyzet feltárásának s a demokratikus orvoslás keresésének vágyát. Ignotus Veres Péter javára írta azt is, hogy sohasem
lett hitlerista és sohasem tagadta meg a marxizmust, hibája az volt, hogy programjába
belekevert némi „turáni fajvédelmet és misztikus rögimádatot”, amely náci jelleget kölcsönzött elméleteinek. Ignotus az igazi bűnösnek a Révai könyvkiadót, név szerint Lantos Kálmán vezérigazgatót jelölte meg, aki maga beszélte rá Veres Pétert, hogy minél
több antiszemitizmust vegyítsen műveibe, talán a nagyobb üzleti haszon reményében?
A zsidókérdésnek és a népiek véleményének kibékíthetetlen antagonizmusának tárgyalásakor le kell szögeznünk, hogy a hazai zsidóság részéről csak egy szűk kör radikális álláspontja gerjesztette a vitát, csakúgy, mint a népi-urbánus konﬂiktusban. Az ébredő népi mozgalmat nem a zsidóság támadta általában, még csak nem is az értelmiségi
vagy a városi vagy az asszimilált zsidóság kritizálta, hanem kizárólag a Századunk és A
Toll néhány publicistája.
Ignotus Pál egyébként kereken elutasította az egész népiességet, az 1920-as évek
ellenforradalmi parasztromantikájával azonosította, de Veres Pétert kezdetben még nem
kritizálta, mert nem is tartotta népiesnek. Braun Róbert szerint (aki Jászi Oszkár társaságában társszerkesztője volt a Huszadik Századnak, főmunkatársa a Századunknak,
tehát a zsidó értelmiség prominens tagja, korántsem népi) Veres Péter európaibb és magyarabb bárkinél, aki nálunk az egykekérdéshez hozzászólt. Ezzel együtt a konzervatív
irányzatok is dicsérték Verest, de csak azért, mert nem vették észre szocialista ihletettségét, s csak a parasztromantikát, a magyarság iránt érzett aggodalmat érzékelték
írásaiból.
Mindenesetre a hatóságok egyértelműen kommunistának tartották Veres Pétert, függetlenül attól, hogy a Turul Szövetségben, az Egyedül Vagyunk hasábjain szerepelt, vagy
a Cobden Szövetség előadásain szeretett volna megjelenni. Ebben a nézőpontban, értékítéletben az is szerepet játszhatott, hogy a hatalomnak érdekében állt a népi-urbánus vita
szítása, hiszen ezzel egy lehetséges népfront-szövetség megalapozását tette lehetetlenné. A rendőrség egyébként mindenkit kommunistának tartott, aki a keresztény-nemzeti
gondolatot kritizálta megnyilvánulásával, tevékenységével; még az alföldi parasztszekták tudatlanságig egyszerű híveit is Moszkva ügynökeiként kezelte, ahogyan erről Veres
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Péter a Szárszó lapjain beszámol.
A Szocializmus, nacionalizmus vitájához, s a magyarság, fajiság kérdéséhez Szvatkó
Pál, a Prágai Magyar Hírlap munkatársa, az Új Szellem című, a csehszlovákiai magyarság szellemi egységfrontjára törekvő folyóirat elindítója is csatlakozott. Az Apolló
1938. évi 1-2. számában jelent meg Indogermán magyarok című írása. Veres Péter vitába szállt Szvatkó Pál néhány gondolatával, ami az indogermán polgárságról és a magyar parasztságról íródott. Szvatkó szerint – aki maga is idegen származású magyarként
élt az országban – az indogermán gondolkodásmód, a racionális, fogalmakat tisztázni
igyekvő, nem plasztikus, hanem logikus fogalmi dinamika választóvízként osztotta ketté az 1930-as évek magyar társadalmát: Veres ezzel egyet is értett, hiszen látva látta,
hogy - az ő szóhasználatával élve – a fajmagyarok (azaz a parasztság) képtelenek a köz
dolgaival foglalkozni, mert el vannak temetkezve a munkába, a földbe, az indogermán
eredetű vagy jellegű népelemek, illetve a parasztságból felkapaszkodott középosztályi
emberek pedig tétováznak turánizmus, hitlerizmus és népi demokrácia között. A tanulmány lényege azonban nem is ez, hanem a klasszikus kelet-nyugat ellentét újbóli felvetése. Szvatkó nyugatias realistákról és keleties álmodozókról beszélt, Veres azonban
visszautasította az álmodozás teóriáját, mert szerinte ez egy másfajta realizmus csupán.
Eltérni a nyugati polgári hagyományoktól így nem minősülhet irreális törekvésnek,
mert a 30-as évek végére már kiderült, hogy Nyugat-Európa nem adhat nekünk semmit a hitlerista maszlagon kívül, ráadásul mi nem ott, hanem itt, a Kárpát-medencében
élünk, itt kell megtalálnunk a ránk szabott megoldást- írja Veres Péter az Apolló 1939.
évi 1-2. számában. Végkövetkeztetése szerint a politikai, társadalmi irányzatok kavalkádjából csak egy réteg kerülhet ki győztesen, a keleti és szocialista magyarság, szemben a polgári, indogermán réteggel. Szvatkó és Veres vitájából kiderült, hogy immáron
nem csak a népi-urbánus vita mutatta a korszellem legszembeötlőbb tünetét, hanem
az asszimilálás küszöbén álló magyarság és a terjeszkedő németség közötti kapcsolat
avagy differencia megfogalmazása. Veres Péter pedig egyértelműen kijelölte a magyarság további útját; a demokrácia és a szocializmus felé; ezzel kihívta maga és a népiség
ellen a németorientált kormány haragját.
A hivatalos kritikákkal párhuzamosan felerősödött a népi-urbánus vita, a Márciusi
Front egyre fokozódó nyomás alá került. Megszűnt a népiek lapja, a Válasz, míg végül
1938-ban az Anschluss vetett véget a szociográﬁa megismerő mozgalmának, egyértelművé téve a politikai erőviszonyokat. Féja Géza és Veres Péter ellen sajtórendészeti
eljárás indult, Féját beperelték, Veres Pétert csendőrök zaklatták. Az író Sajtószabadság
és nacionalizmus című cikkében (Népszava, 1938. május 1.) így minősítette a Horthykorszak sajtótörvényeit: „A mi alkotmányos kormányunk, sajnos, úgy látszik, úgy akarja értelmezni az alkotmányosságot, hogy ne törvénytelenül, hanem törvényesen tömjék
be a száját a kellemetlen sajtóembereknek… az új népies irodalomról, a falukutatókról
van itt szó…”
Ebbe a folyamatba ékelődött bele a népi-urbánus vita reprezentáns momentumaként
Fejtő és Veres vitája. Ezt követően változott meg a nemzetközi politikai helyzet annyira, hogy a Szocializmus, nacionalizmus gondolatmenete már-már a hatalom számára is
elfogadhatóvá vált. A világháború kitörése még világosabbá tette a megmaradás kérdé-

tél

45

sének prioritását a társadalmi haladással szemben. Ezért a Szocializmus, nacionalizmus
nem csupán ellenzőkkel, heves kritikusokkal találkozott, akadtak elismerő értékelések
is. Erdei Ferenc szerint „a könyv eredménye megdöbbentően nagy és világos”, a nacionalizmus és szocializmus eszméi „közös gyökérből fakadó valóságok, s teljes megvalósulásuk egymásban van.” Szabó Pál pedig azok ellen a „sajtó és politikai brigantik”
ellen (és Veres Péter védelmében) fakadt ki, „akiknek minden tervük, minden szándékuk
az, hogy az ő saját kis egyéni létezésükért sárbarántsanak mindent, ami magyar, ami
nép, ami tisztesség.”
A Válasz megszűnése után a Szabó Pál nevéhez kötődő Szabad Szó vitte tovább
a Márciusi Front irányvonalát. 1939. február 5-én kezdődött a lapban egy „Néppel a
népért” című rovat, mely márciustól mozgalommá szélesedve igyekezett bátorítani a
parasztságot a politikai mozgolódásra. A cél érdekében Féja Géza 12 pontba szedte a
legfontosabb népi követeléseket, ezek között a 7. pontban szerepelt a fajvédelem kérdése is. „Minden nép egy nagy közösséget alkot. Ez a közösség a faj, és az az ember
tartozik igazán a fajhoz, aki a közösség életébe beilleszkedik, a közösség törvényeit
és szokásait magáévá teszi és a közösség életét értékes munkájával gyarapítja.” Tehát
a népiek sem úgy értelmezték a faj kifejezést, mint vérségi, biológiai meghatározást,
mint a fajelméleten alapuló nacionalizmus alapfogalmát, hanem a nemzethez tartozás
kritériumát. Másabb fajvédelem ez, mint a nyilasoké. A faj vállalása a népieknél, így
Veres Péternél is a közösség sorsának vállalását jelentette, ez persze nem óvta meg őket
a további félreértésektől.

Forradalmár ifjú (Petőﬁ Sándor)
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HAMAR PÉTER

Janter
Szél fújt a sziget felől, nem túl erős, de hűvös, kabát alá befurakodó, alattomos szél.
Néha egy elhajított papírdarabot sodort odébb a gyöngykavicson, aztán egykedvűen
békén hagyta. A korzó csenevész fái tavaszért könyörögve rázták csontos ujjaikat a
piszkosszürke ég felé. A szálloda előtt egyetlen taxi árválkodott, csapott hátú Pobeda,
utas ma már aligha ül bele. Szemben vele, két állásban is, busz várakozott, kései járatok, de egyelőre azok körül sem téblábolt senki, mozgás csak a borkóstolóból kiszűrődő
fényben mutatkozott.
A viharkabátos háttal támaszkodott a padnak, s a tér túloldalát nézte. A városházáig
ellátott, de a lustán leereszkedő ködben az épület felett már eltűnt a barátok templomának tornya. Szívott egyet a cigarettájából, s a kifújt füst összevegyült a leheletével.
A svájcisapkás a padon ült, és apró kavicsokkal próbálta eltalálni a legközelebbi fa
törzsét.
– Cseszd meg, egyszer végre eltalálhatnád már! – mondta a lódenkabátos, aki a pad
támláján ült, s mindkét lábával az ülőkén taposott. A svájcisapkás, mintha meg sem
hallotta volna, monoton mozdulatokkal dobálta tovább a kavicsokat.
A pulóveres a parti korlátra könyökölve nézte a szomorúfűzfák feje felett a Sugovicát,
s a zöld víz úgy nézett vissza rá, mintha egy halott tekintete lenne. Köpött egyet a sövényen túlra, aztán visszament a többiekhez.
– Ki ad egy spanglit?
– Egyszer már vehetnél te is – mondta a svájcisapkás, de azért elővette zsebéből a
dobozt, odakínálta a cigarettát, aztán magának is kihúzott egy szálat.
– Akkor szívjunk egyformát! – mondta a viharkabátos.
– Éhenkórászok vagytok mind – mondta a lódenkabátos.
A svájcisapkás tüzet adott nekik, aztán messzire hajította a gyufát.
– Vidd odébb a nagy seggedet! Elfoglalod az egész padot – bökte oldalba a pulóveres
a svájcisapkást, és leült.
A tér délutáni csendje belepte őket. Szívták a cigarettájukat és vártak. Vártak, de
nem valakire, csak úgy általában. Várták, hogy történjen végre valami, de nem történt
tegnap sem, tegnapelőtt sem, amikor ugyanúgy cigarettáztak, mint most, és tudták, hogy
holnap se fog. Mintha valakik úgy intézték volna, hogy ne történjen semmi, s vigyáztak
volna rá, hogy tényleg ne történjen semmi. Mintha valakiknek érdekében állt volna,
hogy ők csak hajigálják a kavicsokat, nézzék odalenn a vizet, hogy megvannak-e még a
csónakok a stéghez kötve, s nézzék a kalapos öregembert a kutyájával, aki mindennap
megjelenik öt óra körül, de velük ne történjék semmi az égvilágon. Pedig mindnyájan
vártak valamire. Nem mondták ki, hogy mire, lehet, hogy nem is tudták, mire, csak úgy
valamire, ami még nem történt meg velük soha.
– Oda nézzetek!- kiáltott fel a viharkabátos, aki egyfolytában háttal támaszkodott a
padnak. A másik három szinte vezényszóra megfordult. Hidrogénezett hajú, magas nő
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ment keresztül a téren, a Szabadság útja felől a Mabi palota irányába. Világos felöltő
volt rajta, széles gallérral. Járása nem volt kihívó, de megjelenése vonzotta a férﬁtekinteteket.
– Apám! Látod ezt? – kérdezte felvillanyozódva a viharkabátos.
– Ha egy gyenge szellő rásegítene, a szélvihar se sodorna le róla – mondta a svájcisapkás.
– Hülye! – mondta a lódenkabátos.
– Bámultak még egy darabig, s aztán a nő eltűnt a szemük elől, s ők újabb cigarettára
gyújtottak. Várták, hogy felgyulladjanak a téren a lámpák, várták, hogy a farmotoros
Ikarusz elinduljon a buszállomásról, s várták, hátha visszajön a szőke nő is a világos
felöltőben. A szél nem akart szűnni. Már mindnyájan fáztak, de ezt nem mondta ki
egyikük sem.
– Egy idő múlva a lódenkabátos a pulóvereshez fordult:
– A muter?
– Beteg.
– Azt tudom. De hogy van? Javul?
– Nem. Meg fog halni. Már csak fekszik. A doki azt mondta, nem lehet segíteni
rajta.
– Akkor veled mi lesz? A fater mikor szabadul?
– Internálták. Azt mondta anyám, hogy nagy volt a pofája.
– Akkor veled mi lesz?
– Felvettek a Posztógyárba. Hétfőtől dolgozok.
– Mit?
– Tróger leszek a fonodában. Két műszak. De kapok ebédet – mondta, és a megnyúlt
pulóver ujjába dugta melegedni a kezét.
A többiek csak ﬁgyeltek, de nem szóltak bele a párbeszédbe. Közben az Eötvös utcáról autó fordult be a térre, és a szálloda irányába tartott. Hatalmas karosszériája úgy
ringott, mint egy hajótest, s a jármű szinte siklott a kockaköveken. A lódenkabátos leszállt a padról, és elindult a korzón a szálloda felé. Odaérve körbejárta a nem mindennapi látványt, hosszan nézelődött a vezetőülés ablakán keresztül, s aztán visszament a
többiekhez.
– Mit láttál, nagyokos? – kérdezte a svájcisapkás.
– Csesszétek meg, ilyent még nem láttatok. Filmen se! Ford Musztáng! Nem egy
Moszkvics, mondhatom.
Magas, ballonkabátos ﬁatalember jött fel a lépcsőn az alsó korzóról, és feléjük tartott.
A haja fénylett, és érződött rajta a brillantin.
– Hol a Janter? – kérdezte, amikor odaért.
– Szevasz – mondta a lódenkabátos.
– Te ismersz engem? – kérdezte a ballonkabátos.
– Nem. De mi így szoktuk, ha valaki megérkezik.
– Jól van, legyen szevasz. Hol a Janter?
A ﬁúk a padnál összenéztek, de végül nem szólalt meg egyikük sem.
– Mi van? Nem hallottátok, mit kérdeztem? – emelte meg hangját a jövevény.
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– Tudja valaki, hol a Janter? – kérdezte a lódenkabátos.
– Nézd meg otthon! Az Árpád utcán lakik. Emeletes ház. Csak az az egy emeletes van
az utcában. A kerítésen át kilóg a léciumbokor az utcára – mondta a viharkabátos.
– Voltam ott! Csengettem, zörgettem, de sehol senki.
– Próbáld meg később! – mondta a viharkabátos.
– Már többször próbáltam. Szóval, hol van a Janter? Nektek tudnotok kell – mondta
türelmetlenül a ballonkabátos.
– Mért kéne nekünk tudni? – kérdezte a lódenkabátos.
– Ti vagytok a haverjai.
– Mit akarsz te egyáltalán a Jantertől? – kérdezte a svájcisapkás.
– Tartozik nekem! És szétrúgom azt a rohadt valagát, ha sürgősen nem adja meg a
pénzemet.
A ﬁúk a pad körül röhögni kezdtek. Jóízűen röhögtek, mintha valami viccet hallottak
volna.
– Mit röhögtök? – mondta ingerülten a ballonkabátos.
– Figyelj, haver! Nincs egy cigarettád? – kérdezte a pulóveres, és még mindig röhögött.
– Itt van, dögöljetek meg! – mondta a ballonkabátos, és odahajított egy doboz cigarettát. – Szóval mit röhögtök?
– A Janter mindenkinek tartozik – mondta a lódenkabátos. – Nekem is, neki is – mutatott a viharkabátosra -, akit ismer, annak mindenkinek. Talán csak a tanácselnöknek
nem, de a körzeti orvosnak, annak igen. Beletelik egy kis időbe, míg hozzájutsz a pénzedhez.
Majd felállt a padról, közelebb lépett a ballonkabátoshoz, és hozzátette:
– Ha hozzájutsz egyáltalán!
– Ideﬁgyelj, haver! – mondta a ballonkabátos, és a gallérjánál fogva közelebb húzta
magához a ﬁút. – Ha találkozol a Janterrel, mondd meg neki, hogy ezt láttad nálam! – s
kivillantotta jobb kezében a pillangókés pengéjét, aztán sietve eltűnt arra, amerről jött.
A szél egyre csípősebbé vált, s a hűvös hidegre váltott. A ﬁúk szedelődzködni kezdtek.
– Menjünk moziba! – mondta a lódenkabátos. – Csendes Don, harmadik rész. De ott
legalább meleg van.
Elindultak, keresztül a téren a leszálló ködben.
– Tényleg! Hol van a Janter? – kérdezte a svájcisapkás. – Legalább két hete nem
láttam.
– Ki tudja? Mindig ilyen volt. Eltűnik, aztán előkerül – mondta viharkabátos. – Majd
megjön.
– Szevasztok! – mondta a pulóveres, amikor a városháza sarkához értek. Indult volna
jobbra, az alvég felé, ahol lakott, de a lódenkabátos átkarolta a vállát, és csak ennyit
mondott:
– Nyugi, beﬁzetlek.
Aztán a cipőbolt kirakatánál, ami jobban ki volt világítva a többinél, megállt, és kivett
a belsőzsebéből egy képeslapot, amelyen hajókat lehetett látni egy komolyabb kikötő-
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ben. A svájcisapkás kezébe adta, aki az írott felét a fénybe fordította, és olvasni kezdte:
– Norr – kö – ping.
A címzésen kívül kézzel írva csak egyetlen szó állt a lapon: „Szevasztok.” Körbeállták a svájcisapkást, nézték az írást, aztán a viharkabátos szólalt meg:
– Apám! Ez lelépett! A piszkos Janter!
A lódenkabátos visszatette a képeslapot a zsebébe, és elindultak az Uránia felé. Úgy
tűnt, mintha négy álruhás királyﬁ mendegélne a főutca fakó fényei alatt.

Töprengő

50

Partium

TÓTH MIHÁLY

A Kijevi, a legkeletebbi Honfoglalási emlékműről
A honfoglaló törzsek vonulásával kapcsolatos, írott forrásokból származó legendák
kijevi vonatkozása:
Az óorosz krónikák szerzője, a XI.-XII. században élt lavra-i szerzetes, Nesztor a
892. évszámnál említi a magyarok kijevi megjelenését, sőt helyileg is meghatározza azt,
amiről így ír: „Az ugorok a ma Magyar hegynek nevezett Kijevi hegy alatt vonultak és a
Dnyeper partján ütöttek tábort” (Hodinka Antal fordítása). Amit akkor Magyar hegynek neveztek, azt a nép ma is így hívja és a Kijevi Lavra közvetlen szomszédságában
található.
Az említett idézet adta az ötletet a Kijevi Magyarok Egyesülete tagjainak, hogy a
millecentenáriumi honfoglalási megemlékezésekkel összhangban meg kellene próbálkozni egy kijevi magyar emlékjel felállításával. Tudni kell, hogy a hegy vagy domb Kijev, történelmileg egyik legjelentősebb helyén van, ahol többek között az elsőnek tartott
kijevi fejedelem - Aszkold sírja is található. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert végül is
a történelmi gyökereit kereső ukrán nemzet egyik szentélyében sikerült emléket állítani
egy számukra érdektelen eseménynek.
Az ötlettől a megvalósításig azonban még meglehetősen hosszú, bonyodalmas út
vezetett. Kezdve a koncepció kidolgozásával, tervezéssel és egyeztetéssel, az anyagi
háttér megteremtésén és a kivitelezésen át, egészen a hivatalos avatásig.
Az engedélyezési folyamathoz külön történet kötődik. A hely történelmi frekventáltsága miatt az engedélyek beszerzése nem volt egyszerű feladat – megoldása Göncz
Árpád köztársasági elnök 1996. évi Kijevi látogatásával kapcsolatos. E látogatás keretében sorra kerülő városnézés alkalmával, melyre elnök urat elkísérte Olekszander
Omelycsenko Kijev polgármester és Tóth Mihály parlamenti képviselő, sikerült megszerezni a városvezető elvi belegyezését az emlékjel felállítására.
A szerzői érdem elsősorban Vígh Jánost, az Egyesület akkori elnökét illeti, aki lévén
ismert ukrán építész és szakmai körökben is befolyásos ember, sokat tett annak érdekében, hogy ez a szép elképzelés ilyen formában megvalósulhasson. A koncepció kidolgozásában jelentős szerepe van Magyar Árpádnak, aki az emlékjel központi elemének – a
rézkorong keleti (hát)oldalának felületét alakította. A művészi munkában részt vett még
Jurij Bogalika, ismert kijevi szobrász.
A ﬁnanszírozással, kivitelezéssel és az avatási ünnepség megszervezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat Tóth Mihály és Vass Tibor vállalták. A megvalósítás anyagi
hátterét az Illyés Gyula Közalapítványtól pályázati úton kapott összegből és magyar
vállalatok kijevi képviseleteinek segítségével, közadakozásból sikerült biztosítani. Az
1997. december 13-i avatási ünnepség - igazi kijevi télben - nemcsak a város főpolgármestere Alexander Omelcsenko és a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke,
Törzsök Erika jelenlétében zajlott, de ott voltak a nagykövettel az élen a Kijevi Magyar
Nagykövetség munkatársai, valamint megjelent számos ukrajnai és magyarországi köz-

tél

51

életi személyiség is. Az emlékmű nemcsak idegenforgalmi szempontból lehet érdekessége a városnak, ami önmagában is utalás történelmi múltunkra, de az eltelt 13 év alatt
fontos szerepet töltött be a magyar-ukrán kapcsolattartásban is, ugyanis szinte minden
Kijevbe látogató magyar politikus hivatalos programjában szerepel.
(Idézet a Húsz éve, Kijevben, magyarul... című évkönyvből)

A kijevi honfoglalási emlékmű
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KOPPÁNY ZSOLT

„… kegyelmed fáj kegyetlenül”
(Hajnal Anna utolsó sora)
B. Juhász Erzsébet emlékére
Őt kerestem föl legelőször. Ugyan kutassa, nyomozza ki, hogy Kispéter Emőke hol
irodalmár, munkahelye van-e, mert olyan szépet írt első verseskötetemről – és nem
négyünkről, csak rólam –, ami nem dicsérő volt, hanem találó. Kulcsa simán illeszkedett még az általam sem igazán megfejtett záramba. A legendás Eötvös Collégiumban
találkoztunk, az MTA Irodalomtudományi Intézetének folyosóján. Filigrán volt, ﬁatal.
Dereka balerináé. Arca mosolygós. Szép. És megköszöntem neki, amit írt a már említett
könyvemről, kiemelve a négy közül. 1988-at írtunk. Akkor egész egyszerűen illett hírt
adni az induló költőkről. A négyes legalább tíz helyen megkapta a magáét. Jót s rosszat.
Pedig egyikünk sem volt, s nem lett Nietzsche. De a Kozmosz Könyvek akkorra már
legenda volt. Elindítója, Kormos István kezdett kanonizálódni. Örököse, Rózsa Endre
méltó utódnak bizonyult.
B. Juhász Erzsébet mindent megtett, de nem akadt Kispéter Emőke nyomára. Mert ez
fölvett név volt. Kiss Emőkének hívták, és ﬁatalon halt meg. Sosem találkoztunk. Hogy
megköszönjem. Hogy kezet csókoljak. A pszichológusnak.
Már nem emlékszem pontosan. De 2010. januárjának első napjaiban kijelzett a
mobilom, hogy valaki, ismeretlen keresett. A számát rögzítette a készülék. Nem néztem
meg alaposan. Vonalas számról hívtak. Elvékonyult, fájdalmas férﬁhang vágódott a fülembe, amikor visszahívtam. – Meghalt a feleségem!! Érted ezt? Meghalt! – De kinek a
felesége? Ezt kellett volna kérdeznem. Nem tudtam szólni. Mintha megérezte volna az
értetlenségemet. – Szili Jóska vagyok. Az Erzsébet… a Zsóka, meghalt. – Amíg hallgatott, már mondtam is, ami ilyenkor már-már megszokott. Hogy nemrég volt karácsony.
És én Kegyelemteljes Ünnepeket kívántam neki és családjának. Pedig ő nem Jézusért
élt. De most már biztos vagyok benne, hogy ott ül a jobbján a tiszta szenvedők tengernyi
seregében. – Te tudod, milyen volt! És most itt van! – Szili József a jeles kutató, a nagy
irodalomtudós immár özvegy. És belépett a nyolcvanasok ritkuló táborába. Mit mond
ilyenkor az ember? Hallgatni nem lehet, beszélni nem mer. Mégis, mi történt? És akkor
persze, hogy a másik beszélni fog. És még elmondja százszor, mert százszor is megkérdezik. És történetté válik a halál. Egy asszony igencsak rövidre szabott élete úgy ér
véget, hogy azt sem tudta, mi történik vele. Az év utolsó napjai. Zuhanni az esztendővel
együtt. Tévét nézett, majd fáradtságra panaszkodott. Szunyálni kicsit. Ez volt a vágya.
Arra nem gondolhatott, hogy de jó volna így távozni, nem készülődni, nem álmodni,
testamentumot körmölni, mert megvan a diagnózis. Csak így, fekve, békében, meleg
nyugalomba elaludni- örökre. Persze nem volt ez ilyen egyszerű! 29-én már a mentők
rohantak vele vijjogva, mert talán kiderül valami titok. De nem. Hirtelen nem lehetett
tudni, mi is a baj. Aztán CT. Agydaganat. Életmentő műtét. És még abban az évben, az
utolsó pillanatokban, mielőtt az óramutatók egymást előzve, tülekedve betuszkolódtak
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volna a szilveszteri mulatságba, hajnalban elhunyt. Kellett-e megsejtenem? Az ember
a hipochondria magaslataira ér, ahol már a szorongás uralja a központi idegrendszert,
megpróbál menekülni. És kitanulja. Amit lehet. Az orvostudomány félművelt, veszélyes
ámokfutó lesz. De annyit tanul, hogy már nem ül fel mindenféle banalitásnak. Nem rohan egyből. Hogy doktor, ez a fájdalom ugye attól van, hogy… És carninomázni kezd.
„Már meghalt. Sose láttam.
Telefonon beszéltem vele.
a hangját majd akkor temetik,
amikor engem.”
Weöres Sándor? Osvát című négysorosa. Így állok most én is. Bár én ismertem Erzsébetet. De a hangja. Legtöbbször az üzenetrögzítőről velem fog meghalni. Mezei András
2008-as forrónyári temetésén találkoztunk utoljára. Mert sokat kínoztam avval a szóval,
hogy határidő! Írt a C.E.T.-be folyamatosan. Olykor egyszerre két könyvről is. És eljött.
Hogy búcsúzzon a főszerkesztőtől. A Farkasrétre érkezni. Ott följebb, az Érdi úton. A
zsidó temetőben. Magam bent, a ravatalozóban. Csupa levegőtlenség. Odakint szikrázó
nap, kihangosítókból dörömbölt a gyászbeszéd. Az enyém volt a leghosszabb. A szertartás után bezárult a sír Mezei András fölött. A gyászoló gyülekezet egy emberként ölelt
és csókolt. Szörnyű az ilyenfajta apoteózis. B Juhász Erzsébet mosolygott, mint mindig.
Semmit sem változott, pedig jó, ha ötévenként összefutottunk. Arcát fürkésztem. Nem
láttam semmilyen elváltozást. Pár évvel azelőtt betegségeit kitárgyalva – telefonban -,
epéjére panaszkodott. Meg arra, hogy az arcán van valami gyógyulni nem akaró seb. És
halasztotta, húzta, hogy orvoshoz menjen. Nem játék, mondtam. Mert az is lehet, hogy
basalioma. Nagy komolyan mondhattam, mint egy igazi diagnoszta. Az mi? Mi is… Hát
ha létezik ilyen egyáltalán, a legﬁnomabban, szinte úri módon viselkedő rákféle. Mert
nem rombol olyan gyorsan, mint társai általában. Aranyos. Metasztázisok nem, vagy
csak nagyon ritka esetben jönnek létre. Úgyhogy ne aggódjon, de meg kell mutatni. És
ő panaszkodott tovább, rokonainál fölbukkant a rák. És mind idősebb nála.
B. Juhász Erzsébet temetése után a Farkasréti temető főbejáratával majdnem szemben van az étterem. Oda kullogtunk. Melegedni. A vastag hóból erre a száraz, meleg
szigetre, födél alá. Úgy elgémberedett minden tagom, hogy másnapra engedtem föl, mit
a mirelit, melyet nemrég vettünk ki a mélyhűtőből. És odajött egy rokon, idősebb nő,
akinek elmondtam a basalioma-gyanúmat. Homlokához kapott. Volt ilyen a családban.
Bőrrák. Magamra hagyott a capuccinómmal. Akkor mégis? Áttét az agyban? Mi lehet
vele ebben az irgalmatlan hidegben? Csacsi önáltatás. Hogy fázik ott a földben. Amikor
a korpusz dermed csak lélek, szellem és keringés nélkül.
2010-ben, copyright B. Juhász Erzsébetnek kötete jelent meg az Argumentum kiadónál Mesék az életemből címmel. Mintha még élne. És él minden sora. Mesél, tényleg. Mint amikor karosszékben kucorodva elmondjuk egymásnak, mi történt velünk az
utóbbi időkben. Próbálja a distanciát. Így írt a kötet felütésében: „Magamról írni nehezebb, állandóan csak kerülgetem önmagamat. Úgy teszek mintha én lennék, meg az az
idegen, akinek álcázom magamat. Ha ez így van, miért akarok bármit is közölni, ami
személyes, hisz azért küszködöm, hogy éppen ezt a személyességet személytelenítsem.
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Egészen addig, amíg érthetetlen nem lesz, nem mond semmit, kiüresedik.” A könyvben,
ebben a személyes-személytelen írásokból megszerkesztett műegészben rengeteg kérdőjel ágaskodik. Beteg ügyeim. A fejezetben ilyen címek, mint az Öndiagnózis ’., II.,
a Provokatív epediéta, Ultrahangos halálfélelem. A „nincs kedvem pénzt költeni” – női
Depressziója. Vagy csak utólagos magyarázkodás az egész: aki bármit ír is, apró taposóaknákat helyez el a szövegben, melyek utólag láthatóvá válnak, kimerednek a mély
avarból is. Rozika csomagol. „… Adott egy időpontot, hogy hívjam fel megbeszélt
jótékonyságügyünkben. Az öccse vette fel. – Rozika meghalt. Agydaganat…” Vagy az
Ellendrukkerek helyszíne. B. Juhász Erzsébet szeretettei sírjához igyekezett a Farkasréten. A ravatalozó előtt tömeg. Siessen, mert nem ér oda, kiáltottak rá a biztonságiak.
És hiába mondta, bizonygatta, hogy ha temetésre jön, nem viselne piros, skót kockás
sálat. Aztán merre a szerettei? Mire a válasza csak tovább bonyolította a kétkedőket. A
művészparcella mellett! Hát persze! A frissen ásott sír közelében akar lenni! Elsőként.
Hogy jobban lásson. – A művészek csodálóitól minden kitelik -, vetette oda egyikük.
Mit tehet ilyenkor az ember? Hagyta. Hadd higgyék. Úgysem tud kibújni semmilyen
sztereotip csapdából. A másik biztonsági aztán szavaival legyintett: _ Hagyd, menjen
csak! Úgyse fog látni semmit ebben a marha nagy ködben!
És tényleg ment, a szeretteihez. Két hónapot élt kisﬁához. És annak apjához, első
férjéhez, akit a gyermeke alig egy hónap múlva követ. És most ott nyugszik ő is, alig
negyven méterre tőlük. Akik súlyos gyászukkal temették, mind idősebbek nála. Hány
éves volt? Mikor a Somogy-béli publikációja kapcsán felhívott a főszerkesztő, tudjam
már meg, mikor és hol született, mert a lap hátulján föltüntetik az ilyen adatokat. Haragudott a kérdésre, nem rám. Rövid csönd a telefonban. Aztán lesz, ami lesz. 1945-ben
születtem, Bodrogkeresztúron…
A Miskolci Egyetem docense volt. Irodalomtörténész. De alapítója a Magyar Szociológiai Társaság művészetszociológiai szekciójának. Az irodalmi műveket ebből az irányból
faggatta leginkább. Így írt erről: „az érték- és
konﬂiktuskutatás, a szereplői státusok jelentősége a művek konkrét történeti szerkezetében,
a deviáns karakterek elemzése, tipizálása, a
deviáns tartalom váltakozása, módosulása…”
A mások betegsége, nyomora aggasztotta
leginkább. Mit gondolt a halálról? Sohasem
említette. Bár a kötet utolsó két sorba tördelt
már-már prózaverse, az Elmegyek otthonról,
mint a feneketlen kútba hajított fáklya, fölvilágolva zuhan, majd eltűnik és kihuny a galaktikus csöndben. „Ha nem tudom megérteni otthoni hiányomat se, a máshol létet, hogy
tudnám felfogni a végleges nemlétemet?”
II. Rákóczi Ferenc fejedelem

tél

55

SZIRMAI PÉTER

Európa linkségi térképe
Tanárom, és nyugodtan mondhatom mentorom, dr. Lampl biztatott, hogy ezen lap
hasábjain számoljak be a Handshaking Alapítvány által támogatott nemzetközi kutatócsoport munkájáról és meglepő eredményeiről, melynek tanárom ajánlásának köszönhetően én is részese lehettem.
Európai Uniós kezdeményezésre egy német, svéd és brit kutatókat tömörítő tudóscsoport vizsgálni kezdte a világ országaiban a nyugati demokráciákból eltűnő szélhámosság és linkség megjelenési formáit. Az anyaggyűjtés fárasztó két éve után a tudóscsoport a kimutathatóan linkségben gazdag országok egyetemeivel összefogva folytatta
a munkát, törekedve a helyi tapasztalatok megszerzésére. A kontinensen kívül DélAmerikában sikerült egy-egy konferenciát megszervezni, számos országgal azonban
elakadt a kapcsolatfelvétel. A projekt vezetője végül úgy döntött, hogy a könnyebb elérhetőség miatt Európára korlátozzák a munkát, és az ottani tapasztalatokra hagyatkozva
alakítják ki véleményüket. Már öt éve folyt a munka, mikor eljutottak Magyarországra;
ekkorra a jegyzetek és a tisztázat is terebélyesre duzzadt. Az anyag kéthónapos megfeszített tanulmányozása után kezdett kirajzolódni Európa linkségi térképe: e szerint
a Mediterráneum, de főleg a Balkán, a volt szocialista országok és a volt szovjet tagállamok a leggazdagabbak linkségben. Ezen államokban, ahogy a készülő jelentésből
leszűrhető, a jelenkori linkség feltételezhetően az elmúlt negyven évben gyökerezik: a
felelősség elkenése, a bizonyos keretek között mindent szabad érzése lehettek az előfutárai. A budapesti egyetem docense így foglalta össze a rendszerváltás utáni időszakot:
„A rendszerváltás után az eufórikus hangulat hamar lecsillapodott. A kormány napról
napra vált aljasabbá és alantasabbá, hazugabbá és álságosabbá, ahogy a parlament is. De
nemcsak a kormány, a parlament aljasult és alantosodott, hanem az állami vezetők, cégvezetők és beosztottaik. A nép soha nem látott aljassági szintet ért el, ami visszahatott az
ország, az állami és magán vállalatok vezetőire, akik tovább aljasodtak, egyre hazugabbá és álságosabbá váltak és az ország tovább süllyedt a fertőbe. Természetesen ezután
megjelenhetett az újkori linkség és a szélhámosság, aminek az aljasság a melegágya.”
A kutatás idejére az Unió lakást bérelt a tudósok részére, de az ideiglenes tartózkodási engedély beszerzése, a közüzemi szolgáltatókkal való szerződés megkötése stb. stb.
a tudósokra maradt, hogy ezek által is tájékozódhassanak a helyi viszonyokról. Hamarosan a szélhámosság és aljasság közös jelenlétének igen szép példáit jegyezhettük fel.
Elsőnek dr. Woolf osztotta meg velünk az internet beszerelésének történetét, aztán dr.
Sebald mesélte el a lakhelyigazolás megszerzésének kálváriáját; a sort folytathatnám
gázszerelőkről, informatikusokról, biztosítási ügynökökről, kárpitosokról, fogorvosokról, humánpolitikai ügyintézőkről, természetgyógyászokról, közalkalmazottakról, teherfuvarozókról, antikváriusokról, nőgyógyászokról, tetőfedőkről, egyetemi tanárokról,
cukrászokról, kertészekről, légkondicionáló-szerelőkről, hentesekről stb. szóló történetekkel, de az esetek végtelen sokasága miatt nem teszem. A legplasztikusabbak, mint
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esettanulmányok, részletesen szerepelni fognak dolgozatunk alátámasztó részében.
Annyi elmondható, hogy egy hentes simán lehet olyan link, mint egy irodalmi szerkesztő, vagy egy nőgyógyász, s egy antikvárius aljassági szintje nemcsak elérheti, de el
is hagyhatja egy tetőfedőjét, vagy egy festő- és mázolóét. Meglepett minket, hogy egy
cukrász linksége vetekszik egy egyetemi tanáréval, a teherfuvarozók aljassága viszont
csak a természetgyógyászokéval ér fel. Az esetek megbeszélése során, mint vérbeli
analitikusok, megpróbáltunk egyfajta linkségi és aljassági sorrendet felállítani, noha
tudtuk, hogy mindez matematikai modell segítsége nélkül gyakorlatilag lehetetlen, de
a szenvedély elragadott minket; csak az érdekesség kedvéért mesélem el: amikor úgy
tűnt, hogy az informatikusok a leglinkebbek és a legaljasabbak, egy példa a víz-, gáz- és
fűtésszerelőkről rögtön romba döntötte hipotézisünket, s mikor már kihirdettük a víz-,
gáz- és fűtésszerelőket a leghazugabbnak és legaljasabbnak, egy, az újságírókról szóló
példa őket állította az élre. Furcsa, de a végén visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk.
A valódi sorrend felállításához szükséges statisztikai modell kidolgozását dr. Sebald
vállalta magára.
A tanulmány készül, várhatóan év végére kerülhet lezárásra. Strindberg professzortól
megtudtam, hogy nem kerül kereskedelmi forgalomba, de tudományos körökben elérhetővé teszik angol nyelven.

Férﬁ fej (2.)
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FARKAS GÁBOR

A vallomás ösztöne
László Noémi versvilága
László Noémit pályakezdése a romániai rendszerváltás utáni első jelentős erdélyi irodalmi csoporthoz, az Előretolt Helyőrség szerzőihez köti (többek között Király Zoltán,
Sántha Attila, Orbán János Dénes tartoznak e körhöz). Az akkori idők nyitottságát jól
mutatja, hogy ebben az irodalmi csoportosulásban jól megfért egymás mellett Király
Zoltán avantgard lírája, Sántha Attila polgárpukkasztása, Orbán János Dénes „kloákaköltészete”3 és László Noémi – Dsida Jenő szavaival – musica poesis-e. Ez a nyitottság lendületet is adott az akkori kolozsvári irodalmi életnek: „Érzésem szerint Erdély
még mindig kacérkodik azzal a gondolattal, hogy Kolozsvár legyen a magyar irodalom
(egy másik) központja, mint már többször is volt az idők folyamán” – fogalmazta meg
egyik írásában Sántha Attila az ebből a lendületből és nyitottságból fakadó igényeket.4
Mindebből kitűnik, hogy lázadó attitűd jellemezte az Előretolt Helyőrség pályakezdő
ﬁataljait. László Noémi költészetében azonban nyoma sincs ennek, és az irodalomkritika a pályatársaktól való nyilvánvaló különbségként ragadta ezt meg. De éppen ez a
másság, ami elhatárolja a kör többi tagjától, ugyanúgy felfogható egyfajta lázadásnak.
A szemlélődő perspektíva, a se-itt-se-ott lét kifejezése5 éppúgy tüntető, mint a polgárpukkasztás.
Első kötete (Nonó, 1995.) nyitó verse ars poetica. Olyan látásmódot fogalmaz meg,
amely az akkori időkben divatos irodalmi hanghoz képest is konzervatív: a nyelv tükrözi a természet részeként aposztrofálható Embert, aki a nyelven keresztül ismerheti meg
a világot, a világon keresztül pedig Önmagát.
Csupán a múló évszakok
örökké hulló függönyén keresztül
áttetsző buborék árnyékában
meghúzván magamat igyekszem
nem létezni s néha föleszmélek
úgy kéne összefűzni igaz szavakat
hogy tisztaságuk hűvös visszfényében
a látomások felragyogjanak.
(Látomások)
3 Berszán István fogalmaz így – nyilvánvaló túlzással – Orbán János Dénes első, Hümériáda című kötetével kapcsolatban (Hümért leb..ák avagy a „Sire”-t kutyaharapással. In: Látó 1996/1.).
4 SÁNTHA Attila, Arról, ami nincs: erdélyi irodalom. In: Provincia. 2000. szeptember
5 „a se kint, se bent, se itt, se ott, se fent, se lent (végül is minden játékosság ellenére szomorú) állapotversei” – írja Vári Csaba László Noémi negyedik, Százegy című kötetéről (A világ szemöldje. In: Élet és
Irodalom. 2004/49).
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Alapvető kérdéseket vet fel ez a pár sor. Az idő érzékelése mennyire múlik az emberi
perspektíván, és mennyire mutat túl rajta? A nyelv, a költészet mennyiben rejti magában
az alkotót? Képes-e az alkotó létezni a szavain kívül? Papp Ágnes Klára így fogalmaz
erről a költőről írt portréjában: „élhető-e költőien az élet? (…) élhetők-e a szürke hétköznapok a költészet mércéjével, intenzitásával mérve?”6 Az is látszik az első kötet
verseit olvasva, hogy a szerző bizonyos mértékben traumaként éli meg, hogy valamiképpen össze kell egyeztetnie a hétköznapi és a költészetben élő énjét: „Álom küszöbén
/ ül a vers / és ébrenléttel ámít, / de ébren be nem / járhatod / a szó gyerekszobáit.”
(Szitakötő) Ebből következik, hogy László Noémi verseiben tematikus szempontból is
következetesen állítja szembe az éjszaka mámorát a reggel józanságával: az éjszaka
a szómágia, a vers világa, a reggel pedig a hétköznapok megélésének ideje. A kötet
második, Barangolás a manók erdejében című ciklusának mesés álomszerű képei is az
éjszakában élő vers analógiái.
Tócsa tükrén szellem ül,
fűzfaág hajol,
karimátlan kalapot
hajigál a Hold.
Fél szemére Bánat írt
koromkarikát,
ázó sugárlábakon
hurcolja magát.
Éjféltájban felröpül
három paripa,
zöld viharral álmodik
a búgócsiga,
Szikra-anyót hívja egy
fázó szalmaszál,
szemhéjadra száll ezer
szentjánosbogár.
(Igézet)
A 19. századi angol és német romantikusok juthatnak eszünkbe e sorokról: Hoffmann
Az arany virágcserép című regénye, vagy Wordsworth, Coleridge mesés lírai balladái.
A romantika korszakában a művészek számára a mese lehetséges alternatíva volt a felvilágosodás ész-kultuszával szemben, egy olyan világ, amelyben minden lehetséges,
tehát teljes lehet a művészi szabadság. Az írás, a költői nyelv kifejező erejének problémája nem foglalkoztatta a 19. század szerzőit, ez már huszadik századi jellemzője a költészetnek (vö. Babits Mihály: A lírikus epilógja). László Noémi számára a két attitűd – a
romantikus és a modern – egyszerre jelent traumát és megoldást, ez különbözteti meg

6 PAPP Ágnes Klára, Költőien lakozik-e az ember? Portré László Noémiről. In: Pályatükrök. Húsz portré ﬁatal alkotókról. Budapest, 2009.
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igazán az elődöktől: nem a kivonulást, vagy önmagában a probléma felvetését választja,
hanem – későbbi köteteiben egyre tudatosabban – megpróbálja a hétköznapokat is költőien megélni. Számára a költői lét azonban nem csak szavak tökéletes versbe fűzése,
forma és tartalom összhangja, hanem olyan létmód, melyben minden több, nagyobb,
tragikusabb a hétköznapoknál:
Játék-e ez? Igen. Félelmetes
találkozások színpadán vagyunk,
s bár sokszor sétál ismerős alakban
szemünk előtt a végső tettetés,
mennyire értjük a beláthatatlan
időkbe nyúló sóvárgás gyakorlatát,
amelynek szomját oltani kevés
forrás és fény, miből kóstolhatunk —
lélek a testet, test a lelket szövi át
s gyönyörű kínnal továbbélteti
halnitudásunk naiv mítoszát.
Az élet tele van játszmával, amit csak a költészet képes játékká nemesíteni. A költészet pedig maga a teljességre törekvő ember tettetések és álarcok nélkül. Van ebben
némi naivitás, amely László Noémi első kötetét tekintve mindenképp felvállalt: eldönthetetlen, hogy erény-e vagy bűn.
Alig egy évvel később, 1996-ban jelent meg a szerző második kötete, a címében az
első könyv tematikájára is visszautaló Az ébredés előterében. Bár sok közös vonása van
László Noémi első két kötetének – például a versek terjedelme, formai sajátosságai,
vagy az íráshoz, a költészethez fűződő traumatikus viszony kifejezése –, mégis apró
elmozdulások ﬁgyelhetőek meg a költői nyelvben és a perspektívában: „régről adatott
avatás / ez: akaratlan / önként alakult írás: / sűrű sorokkal beterít / holdat nappal / arcot arccal egybevegyít” (Írás) Vagyis az alkotás itt már nem a hétköznapoktól elválasztható, álomszerű időben és létben megérő kényszert jelent a versszubjektum számára,
hanem – nyilvánvaló perspektivikus váltással – egy szemlélődő, de az álmot a hétköznapokkal összevegyítő lírai én vallomását. Persze ez a lírai én még bizonytalan ebben
a versvilágban, de egyre kommunikatívabb, így egyre inkább körvonalazódik szemlélődésének tárgya: az arcokban tükröződő érzelmek, a világot alkotó mechanizmusok
sokszínűsége, és mindebben a költészet helyének megtalálása, súlyának megnevezése.
„egyiket már / másikat még tudom / a dolgok közt időzöm félúton” (Félúton), „ma inkább bólogatsz / és integetsz és kinézel a képből / bizonytalanságod nem ejted el” (Ma
elcsodálkozol) – jól mutatják ezek a sorok a bizonytalanság, és az ösztönös tudatosság
jelenlétét Az ébredés előterében című kötetben. László Noémi biztos kézzel festi meg
világát, de a versszubjektum perspektívájában még bizonytalan. Ez az attitűd a huszadik
századi lírától nem idegen. Leginkább az amerikai beat költők: Gregory Corso, Allen
Ginsberg és J. D. Morrison versvilága hordoz hasonló hangnemet. Kettős lét a költőé:
versvilága – bármennyire szeretné – sohasem lehet azonos megélt, hétköznapi világával. Ezt fejezi ki Ginsberg A leples bitang című versének allegorikus soraiban: „Lángol
60

Partium

a hajam álmomban / Tüzel a karom és karmom van / Vas-királyé a törzsem / Szárnyam
lecsüng törötten” És ugyanezt fejezi ki László Noémi is második kötetének Mások lélegzetében című ciklusának több versében (Kényszer, Ellenpont, Áthallás, Hold).
A harmadik kötet (Esés után, 2000) nagyobb változásokat mutat a költő szemléletében, stílusában. Az a látomásosság, ami első köteteiben hol a 19. századi romantikusokhoz, hol a beat-irodalomhoz kötötte, itt végleg eltűnik. Az Esés után-ban „szakad el
egymástól az ébrenlét prózai világa és énje a vers-látomástól.”7 A képi ábrázolás metaforikus erejét a hétköznapit idéző stílus váltja fel, a szemléletet pedig a mindennapok
apróságaira való ﬁgyelem határozza meg. A költészet – meglepő módon – kimondottan
is eltűnőben van a versekből: „Tizenhét napja számon tartom azt, / hogy nem történik
semmi különös. / (…) Végzem a dolgom, / számolok, és áltatom magam: / holnaptól
mindent felrúgok. / (…) mert rég nem írok, rég nem olvasok. / Nyelem a port, a levegőt.” (Fontossági sorrend). Jól mutatják e kiragadott sorok a költői válságot. Ha a
traumatikusan megélt költészetbe avatódás az első két kötet jellemzője, a költészetből
való kivonulás traumája e kötet meghatározója. A trauma kapcsolja tehát össze mindhárom kötetet, de a versszubjektum perspektívája (vagyis az, hogy miképpen éli meg, és
milyen szemszögből látja és láttatja ezt a lírai világot a lírai én), azért mindig változik.
A romantikus emelkedettségtől a lázadó hangnemen keresztül a beletörődés rezignáltságáig mindent bejárnak e költemények olyan mikrovilágot hozva létre, melyben az
Esés után című kötethez érve László Noémi már biztonsággal és pontosan mozog, tehát
költészete éretté válik.
Százegy. Ez a számnév a szerző 2004-ben megjelent negyedik kötetének címe: „látszólag semmitmondó (…), és csak a benne lévő költemények számára utal. A kerek
szám feltűnő kerülése azonban hangsúlyozza a véletlenszerűséget és az esetlegességet,
másrészt jelzi valami újnak a kezdetét”.8 Sőt, lehet, hogy máshoz is köthető ez a szám a
könyv mennyiségi jellemzőjén kívül. A Depeche Mode popzenekar 1989-es koncertlemezének címe például szintén Százegy, ami az együttes esetében ugyan számszerűséget
is kifejez (a turnénak összesen százegy állomása volt), de a cím önmagán túlmutatva az
emberi lépték határait is kifejezi. Vagy gondoljunk George Orwell 1984 című regényében a Szeretetminisztérium 101-es szobájára, melyben a politikai fogoly megtagadja
ismerőseit, barátait, és végül maga is elfogadja, hogy vétkezett a Nagy Testvér ellen.9
Nem jelenthető ki ex katedra, hogy a két említett alkotás címében foglaltakhoz köthető
a László Noémi kötet címe, de teljesen ki sem zárható, mivel közös vonások akadnak
a tartalmakban. Ilyen közös az elidegenedés, a bizonytalanság és az ezekből következő identitásválság kifejeződése, amely egyaránt jellemzi az orwell-i világot, Martin L.
Gore (a Depeche Mode dalszöveg-írója) írásait,10 és a Százegy című kötet verseit.

7 PAPP Ágnes Klára: i.m.
8 STURM László, László Noémi: Százegy. In: Kortárs. 2004/8.
9 vö.: George ORWELL, 1984. magyar kiadás: Bp. 1989. (ford. Szíjgyártó László)
10 Forrás: http://www.depechemode.com/lyrics/101_album.html (2011. január. 27.)
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„Idegen házban várom az éjfélt.
Béketűrően bánok magammal.
Sürget a kérdés: hol vagyok otthon.”
(Nyitás)
„Semmim se lesz, ha rám talál a reggel;
csak utca, ház, rongy, víz és élelem,
és be is érem akkor már ezekkel”
(Utca, ház)
A lemondás, a beletörődés hangjai ezek. Azt sugallják, hogy aki művész, csak saját világában lehet otthon, a hétköznapok monoton egymásutánja számára idegen marad. Ez a gondolat sem idegen a huszadik századi lírától – elég, ha csak Ady Endre
vagy József Attila költészetére gondolunk. Utóbbi néhány versével több költemény is
intertextuális kapcsolatban áll: a Tenor, bariton című vers öt rövid versszakával József
Attila A hetedik című klasszikusát hívja elő, még a Parancsolat hasonló üzenetet rejt,
mint a költő-előd Két hexameter és Tiszta szívvel című versei.
A Százegy mikrovilágában „a személyiség elbizonytalanodása, világba vetettsége
tematizálódik”11 A líránkban nem annyira újszerű témát a stiláris játék sokszínűségével
kompenzálja a szerző. A Weöres Sándor virtuozitását követő A jó szó, az időmértékes
Özönlés, és a Nyugatosokat (Babitsot és Adyt) idéző Reggeli kérdés és Intés az őrzőkhöz
című versek egy érett, a költői nyelv adta lehetőségekkel élni tudó költőt mutatnak.
László Noémi ötödik kötete válogatás (Papírhajó, 2009), de utolsó fejezete újabb
2008-as verseket is tartalmaz. A szerző számára a korábbi versek szelektálása, és eredménye, a kész gyűjtemény öninterpretációs lehetőség; „arra jó, hogy kiderüljön, milyen
erővonalak mentén határozza meg magát az ember.”12 Újabb versei egyértelműen a
klasszicizálódás folyamatát tükrözik. Amíg első köteteiben a formavilág virtuóz, addig
e költemények szinte mindegyike kötött, hangvételét tekintve visszafogott. A József
Attila életműből is – merthogy László Noémi „beszélgetése” a költő-előddel újabb verseiben is jelen van – könnyedebb verseket választ. Az Altató és Születésnap című versek
nemcsak intertextuális játékok, de továbbírásai is a klasszikus műveknek – mindamellett, hogy a Már nem sajog – József Attila legszebb öregkori versei című könyv analógiái, László Noémi versszubjektumát éppúgy megelevenítik, mint amennyire interpretálják József Attila versvilágának néhány szegmensét.
A 2008-as Lámpagyújtás című ciklus verseiben az identitás kérdése a versszubjektum
szerepvállalásaival kapcsolatos – leszögezhető, hogy a kívül maradás, a szemlélődés, a
vallani akarás László Noémi számára nem csak ösztönös cselekmény, hanem tudatos
vállalás, de ez mintha a hétköznapok eseményeinek tükrében túlvállalássá emelkedne.
Vagyis e ciklus verseinek többségében a vallomások kisszerű történésekből következ-

11 FRIED István, Mai líránk százegy verse. László Noémi negyedik verseskötetéről. In: Új

Forrás. 2004/9.
12 ERŐS Kinga, Hányféle lehet a vers? Beszélgetés László Noémivel. In: Magyar Napló. 2010. december
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nek (mosogatás, a kismama csendes sziesztája, dióhullás stb.): „Eddig boldog, serény
valaki voltam, / ügyeskedtem, helyezkedtem a sorban, / (…) most meg csak ülök görnyedten a széken, / mondhatnak bármit, nem értem, / (…) S e néhány sor – másként
hogy is lehetne – / mosogatás közben jutott eszembe.” (Nulla feminizmus). A Nonó,
és az Ébredés előterében című kötetekre jellemző metaforikus líraiság részben ugyan
eltűnt László Noémi költészetéből, de mint a fentebbi idézetből kiderül, új hangneme a
vallomás mellett alkalmasnak tűnik az irónia kifejezésére is. Nem véletlen tehát, hogy
László Noémit az egyszerre iróniát és gyermeki lelket tükröző svéd gyermekversek is
megihlették.
Olyan pályaív jellemzi eddig a költő életművét, melyben csak kisebb stiláris, hangnembeli változások különböztetik meg az egyes köteteket, a szemlélet viszont mindvégig azonos: a vallomás erejével, az ösztönösség lendületével és könnyedségével ír
arról, hogy hol végződik az objektív világ, hol kezdődik a költészet, és képes-e költőien
lakozni az alkotó mindkét világban. A László Noémi vereseket olvasva kijelenthető,
hogy erre a kérdésre maga a szerző is csak keresi a lehetséges válaszokat megidézve
költő-elődöket is, de valószínű, hogy amíg nincsenek biztos válaszok, a költői ihlet sem
szűnik meg. Ahogy László Noémi fogalmaz erről Gyertyagyújtás című 2008-ban írt
versében:
„Élek, tehát akad még pár esély.
Lobogj te lélek, féltett gyertyaszál.”

Ölelkezők
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BALÁZS K ATALIN

Létlenyomat a Szelencében
Gondolatok Menyhért Anna költészete kapcsán
Negyven vers a Szelencében. Menyhért Anna 2009-ben első lírai kötetével negyvenedik születésnapját ünnepelte. Az élet egyszeri, elmúló eseménye ez, ahol a tudományos
nyelvhasználattal szemben a költészet kap kitüntetett szerepet. A kötet címe – egy titokzatos jelentéssel bíró tárgy – valódi feltárulkozást ígér; a személyiség negyven szeletét
szavakban és mondatokban.
Kulcsár Szabó Ernő megállapítása szerint „a költészetnek van egyedüli lehetősége
arra, hogy a szubjektumot ráébressze önmaga identitására”. Nos, ez állítás a világ öszszes költészetének egy végső konklúziója lehetne, mintegy piedesztálra emelve a költészetnek az egyes individuum életében betöltött reﬂektív szerepét. De vajon eltudok-e
rugaszkodni attól a kánontól mely az önazonosságom része, amiből vagyok, és amihez
ragaszkodom? A műalkotáshoz való hozzáállás eleve determinált, a tárgy igazodik az
ismeret szerint, s nem az ismeret a tárgy szerint. Ebből szükségszerűen következik az
ítélőerő képességének gyakorlása. „(N)incs olyan megértés, amely tiszta lappal közelít
egy-egy jelenségegyütteshez vagy műhöz. Minden új tapasztalat és tudás a régiekhez
kapcsolódik és azokra épít, […] a megértés csak a múltra vagy a múltból eredőre vonatkozik.” (Almási Miklós, Anti-esztétika, 2003, 124.).
Képes vagyok megérteni és elárulni önmagam az interpretáció által, hiszen a meglévő tudás, a megértés és az értelmezés fundamentuma. De kell-e egyáltalán érteni a
verseket vagy egyszerűen élvezni? Ha szabad-e és lehet-e egyáltalán. Az élvezetről való
lemondás és az értelem mindenhatósága nem vezet célra, hiszen általában „a művészi
élmény, […] nem közvetlenül, hanem közvetve, az ember érzelmi-lelki világán át vezető kerülő úton jut a tudatba.” (Hankiss Elemér, Az irodalmi kifejezésformák lélektana,
1970, 32.).
Menyhért Anna valahány verse (tudatosan) ellenkező irányt mutat, az explicit közlésű információ akadály nélkül először a tudatba hatol, mint egy hétköznapi szó az
érzelmi-lelki világban kisebb űrt hagyva „Túl csupasz? Túl érzelmes? / Túl egyszerű
vagy okoskodó? // Túl, túl, lépj túl, / ne illeszkedj. // Szerelem, család, szex (esetleg),
/ biológia, otthon, mindennapok. // Hatalmas eseményekről / nem számolhatok be. // A
lelked nem vers, / nincs benne horderő. // Emelkedj el, sűríts. / Ezen túl. // Ez az a pont.
/ „Csak súgd, hogy te is akarnád”.” (Női líra) „Azt írta perverz vagyok, nyócker a stílusom, / még mindig az övét akarom bekapni, / a régiét, de értsem meg, minden hiába.”
(Múlt törölve, del)
Analógiával szemléltetve: A versolvasás hasonló az ajándékozáshoz? Az ajándékozó természetéből fakadóan – hanyagságból vagy szándékosan – nem csomagolta be a
rituális átadásra váró ajándékot. A nyelvi-művészi forma elnagyolt konstrukciója, nyersessége maga után vonja az alkotó/ajándékozó stílusának színtelenségét, majd a megajándékozott titkolt értetlenségét egy általános köszönetnyilvánítással zárja vagy meg-

64

Partium

sértődik. „Nézte a mellem. Kibontotta a hajam, / mennyi sok haj, azt mondta. / A ruhát
a fejemen húztam át, felfelé. / Egy pillanatra eltakart, / s ahogy előbukkant a szemem, /
láttam, megváltozott a pillantása. / Lefeküdtem mellé az ágyba. / Már nem volt szelíd.
/ Csípőjével pumpált, / A farkát hozzám nyomta. // Csak az ijedtség. / Hogy ezt nem
akarom. / „Szopjál le akkor, ha nem dugunk.”/ Az érzés talán jó is, de nem megy mégse.
/ Úgy nyúlt belém, mintha egy darab kenyeret / Tépett volna. Égetett és fájt. / Ellöktem
a kezét. / Kivertem neki, és közben szédültem. / (…)”. (Ezért írok)
A közvetlen retrospektív leírás nem szakít a hétköznapi kifejezésmóddal. Egyrészt
azért, mert e kiábrándító tartalom nem engedi meg a szépséges trópusok lebegésének
transzcendenciáját, másrészt azért, hogy érthető legyen – egy univerzálisabb kódon keresztül – azok számára, akiknek ezt applikálva kell(ene) elfogadniuk. Az Ezért írok c.
versben talán kiderül az olvasó számára hogy „miért írok”. Az említett versek halmazát önkényesség volna feminista diskurzusként kezelni, jóllehet az olvasói magatartás
mindig megengedi magának az értelmezési szabadság önkényességét. „hogy valaki nő,
nem garantálja kellőképpen, hogy egy szerző feminista szöveget hozzon létre.” (A feminizmus találkozása a (poszt)modernnel, szerk. Séllei Nóra, 206., 220.) És fordítva: A
feminista fókuszpontból nem szükségképpen következik a nőies szöveg. Menyhért Annánál szükséges szétválasztani a nőies és a feminista szöveg halmazát, noha lehetséges
egy a kettő közötti metszéspont.
A Női líra, Múlt törölve, del, Morzsanő, Ezért írok c. versek biztosítanak leginkább
átjárást a más-más jelrendszerrel operáló halmazok között, ahol uniót alkotva vegyülnek. A költőnő e versekben mégse bocsátkozik szenvedélyes küzdelembe, nem próbálja
fölszakítani a történelmi kontinuumot, lázadás és eszményítés nélkül fogadja el a megőrzésre méltó avagy méltatlan tradíció hagyatékait. „Hogy ezt nem akarom.”, (Ezért
írok) de mégis megteszem.
A konzervativizmusra jellemző antropológiai pesszimizmusról tesz tanúbizonyságot,
hogy a küzdelem irracionális, hiábavaló, ennél fogva a próbálkozás képessége is elhal. Minél erőteljesebb az ellenbeszéd, az ellenpólus, annál inkább feltételeződik az
alapjaiban meg nem változtatható és rendíthető patriarchális aspektus önigazolása, pedig maszkulin és a feminin nem ellentéte (nemi szempontból különösen nem lehetnek
egymásnak ellentétei), csak hiányai egymásnak. A nemek biológiai (sex) relációjának
pozitív meghatározásából korántsem következik egyértelműen a társadalmi (gender),
pszichológiai, és politikai egyenlőség melyet a történelem jól bizonyít. A modern társadalom kezdetével megszületett az egyenlőség eszménye és mindent áthatott – elméletileg. Az egyenlőség-koncepció megvan, és valójában nincsen meg. Ilyen feltételrendszerben teljesen érthetővé válik a versek olykor ﬂegmatikus, olykor rezignált hangulata,
melynek bomlasztó ereje a szintaktikai struktúrát is felbolygatja. A többnyire egyszerű
szintaktikai szerkezet nem mindig szolgálja a textus koherenciáját.
Feltételezem, hogy a komplexitásból kirajzolódó jelentés csak a költői újraolvasásban tételeződik, viszont annak referenciája kizárólag az alkotói tudat pillanatára vonatkozik. Megőrzi szuverenitását alkotásai felett, a valamiben vagy valakiben való involváltságát konkrétan nem árulja el, – természetesen a versek nem is erre hivatottak – de
a beleérzésnek nincsenek minimális kapaszkodói, azonosulásra való képességét veszíti
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az olvasó többnyire a „tudat - és mondathasadásos” versek olvasása közben: „(…) /
Vérem lassít, / nem is csepeg, / fénylő zöld a tó. / Már üres. / Számban a szó. / Élek.
Napra nap.” (Zöld tó).
Menyhért Anna lírája ambivalens módon viselkedik. A változékony valóság villanásait torzítás nélkül tükrözi és közben szembemegy vele. „Hatalmas eseményekről nem
számolhatok be.” Az esetleges frontális ütközésben megsérül a költészet arca, esztétikai
vonásait veszíti el és többé nem részegíti az appercepciót. Elvész a kifejezés érzéki tónusa, a rím hirtelen zökken ki megszokott lendületéből: „Konkrét életet akarok. / Nem
gondolni múltra, jövőre, / nem ﬁgyelni testre, lélekre, / csak lépni, minden nap, előre. //
(…) // Nem akarok verset írni, / csukva lenni, az lenne jó, / erős kar, erős láb, erős szív,
/ hogy tudjam mondani a nemet.” (Kék) A hűvös, gyakran elkeseredett közlés mögött
megmarad a vágyak, az óhajok beteljesülésére váró szubjektum reménysége, azonban a
múlt meghatározottsága, konstitutív szerepe nem törölhető ki az emlékezetből.
Menyhért Anna a versekkel önmaga értésére, gyógyítására, keresésére indult. „Nem
találom magam. (…) Keresem az emléket, (…) Kell-e ez a keresés, (…) Talán magam
nélkül is én vagyok, (…).” Csendesen, lázadás nélkül, szólal meg a szorongó gyermek,
a boldogságot kereső nő és a gyermekében vigasztalódó anya, és ezek az alteregók
mindnyájan egzisztenciális magányukról beszélnek, töredékes nyelven önmaguk töredékeiről, a még létező érzékenységről.

Székelykő (Czire Alpár fotója)
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FELHŐS SZABOLCS

400 éve halt meg Wroclawban
a magyar Erasmus, Dudith András
„Miért nem inkább az ember mellé állsz, mint ember?
A keresztény mellé, mint keresztény?”
Erasmus

Dudith András élete és munkássága egyaránt az állandó változás, a fejlődés jegyében áll.
Elvetett minden olyan dogmát, ami meghaladja az ember képességét. Egyéniségétől
vezettetve s a környezete hatása alatt az akkori vallásos eszmékből azt emelte ki, amit a
leghaladóbbnak, legliberálisabbnak talált. Híven érzékeltette azokat a jelentős társadalmi és szellemi változásokat, amelyek a XVI. század során hazánkban is elindultak, tükrözve a hitbeli radikalizálódás folyamatát, amely végül is az unitarizmusba torkollott.
1533-ban született Budán. Apja királyi tanácsos, anyai ágon a velencei Sbardellati
nemes családból származott. Nagybátyja Sbardellati Ágost váci püspök, a ﬁatal Dudith
Andrást előbb Boroszlóban, majd Páduába küldi, ahol klasszikus műveltséget szerez,
Párizsban pedig a görög és keleti nyelvekkel foglalkozott. Járt V. Károly, Stuart Mária,
II. Henrik udvarában is. Pályája szépen ívelt felfelé. 1557-ben esztergomi kanonok,
1562-ben csanádi püspök és 1563-tól pécsi püspök. 11561-63-ban a magyar katolikus
egyházat képviseli a treidenti zsinaton. Már itt felﬁgyelhetünk toleráns szellemére, szónoki tehetségére és protestáns színezetű nézeteire. Zsinati beszédében sürgette a két szín
alatt való áldozás megengedését, majd azt, hogy a protestánsak íjra hívassanak meg a
zsinatra. Haladó szellemű felszólalásaival nagy tekintélyt szerzett. I. Miksa megbízásából az elkövetkező években többször járt Lengyelországban.
1567-ben püspökségét odahagyva, előbb Kálvin híve, majd szabadelvű antitrinitáriussá
lett. Lényegében nagyon liberális kálvinista volt. Nagyra értékelte Dávid Ferenc írásait.
Támogatta az erdélyi türelmi rendeletet, s azt sugallta Krakkóban a lengyel királynak,
hogy adjon szabad utat a lengyel antitriniátusok előretörésének. Megházasodott és Lengyelországban telepedett le. Felesége vagyona lehetővé tette, hogy gondtalanul a tudománynak élhessen. Sűrű levelezésben állott kora több kitűnő emberével (Béza, Socinus,
Méliusz, Lipsius) vendége volt 1571-ben Jacobus Palaelogus is.
Tudományos életpályája csaknem teljes egészében hazáján kívül zajlott le.
Tehetségén kívül ennek is köszönhette, hogy komoly, nemzetközi elismerést tudott
magának kivívni.
Kora egyik nagy műveltségű polihisztora volt. Teológiával, a görög-római irodalommal és természettudományokkal egyaránt foglalkozott. Erasmus elkötelezett híve.
Mesterével vallotta, hogy Európát csak egységes lapokon nyugvó keresztény műveltsége őrzi meg a teljes felbomlástól. Tisztában volt azzal, hogy az evangélium ideális
követése forradalmat jelent, de et a forradalom nem rombol, hanem újjáépítés kell, hogy
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legyen. Felismerte, hogy az egyházak az apostolok gyöngye és esetlen utódai, Európa
kereszténysége névleges csupán. Mint humanista, szabadelvű gondolkodó a klasszikus ókor irodalmi és erkölcsi normáinak felújításán keresztül szembefordul a középkori
gondolkodással, s az egyházi hierarchiával.
A kiutat a tudás gazdagságában, a tiszta erkölcs példaadó komolyságában, a lélek és
a szellem függetlenségében látta. A humanizmus volt tehát számára az európai egység
igazi biztosítéka.
A magyar-lengyel sorsközösség tudatát hangsúlyozta, mint Közép-Európa megmentésének egyetlen megmaradt lehetőségét.
Európaisága tehát a nemzeti különbségek egységbefoglalásában nyilvánul meg. Élete
második felében érdeklődését a természettudományok kötötték le. A matematika, az
orvostudomány és a csillagászat búvára lett.
Az 1570-es években gyakran feltűnő üstökösök és pestisjárványok, régi babonák elburjánzását vonták maguk után. Tollat ragadott, hogy az ész és a tudomány nevében
szembeszálljon a babonákkal és az ekkor még virágzó asztrológiával. Mint reformátor
hitte, hogy minden felfedezés újabb kijelentés Istenről, s minden haladás újabb inkarnációja Istennek.
A szentháromságban nem látott mást, mint a szerzetesek abszurd agyszüleményét.
Élete végén eljutott minden tételes vallás tagadásáig, s így a megalkuvás nélküli lelki
kereszténység hirdetőjévé vált. Ő is Isten láthatatlan anyaszentegyházának tagja lett. Az
ember lélek isteni célok szerint való formálására vállalkozott.
Halála után 50 évvel széles körű tekintélye volt Angliában, ahol a szabadelvű gondolkodók a szellemi örökséget tanokba öntve biztosították kapcsot Erasmus és Jeremiás
Taylon között.
Azt a hitet hagyta számunkra, hogy ki-ki a maga erejéhez és tehetségéhez mérten
törekedjen üdvössége munkálkodására.
(Rövidített változata elhangzott a MPKE egyháztörténeti – jogi alakuló közgyűlésén
1989. június 7-én a Ráday Kollégiumban.)
Unitárius Élet 1989. július XLII. évf. 4.sz.

Beregi keresztszemes mintakincs
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KUDLA GYÖRGY

A ruszin irodalom és művelődés kezdetei
A XVI. század közepéig a kárpátaljai írástudó ruszinság szellemi táplálékaiként kizárólag az orosz szerkesztésű egyházi szláv nyelven íródott liturgikus könyvek szolgáltak. A kárpátaljai ruszin irodalom elindításában két fontos történelmi esemény játszott
szerepet, időrendi sorrendben először a protestanizmus, majd pedig az egyházi unió, a
római Szentszékkel történő egyesülés.
A protestanizmus Kárpátaljára egyrészt Erdélyből, másrészt pedig Sáros és Zemplén
felől érkezett.
„Legerősebb gyökeret Erdélyben vert a protestanizmus. Mivel Máramaros 1733-ig
Erdélyhez tartozott és a munkácsszentmiklósi uradalom is sokáig volt az erdélyi fejedelmek birtokában, a síkföldi (dolisnyán) rutének többsége protestáns fejedelmek
uralma alatt álott. Az erdélyi protestáns fejedelmek a ruténeket is a református hitre
igyekeztek téríteni.
A rutének nem fogadták el a reformációt, de nyugati eszmékkel, gondolatokkal ismerkedtek meg. Szélesedett látókörük, gyarapodtak ismereteik. Átvették a protestánsoktól azt a tanítást, hogy a Szentírást, az imákat a népnek értenie kell, és a papnak a
nép nyelvén kell hirdetnie Isten igéjét.”
Egyébiránt már a XVI. század végén arra kérték batykóikat az erdélyi fejedelmek domíniumain élő ruszinok, hogy őket is oktassák, amint teszik azt a protestáns papok saját
híveikkel. Ennek következtében születhettek meg az úgynevezett evangéliumi magyarázatok, azaz az év vasárnapjaira, valamint ünnepnapjaira íródott prédikációk. A ruszin
batykók az első evangéliumi magyarázatokat lengyel földről kapták, s ezeket otthon a
maguk nyelvére dolgozták át, a későbbiekben magyar nyelvű posztillákat, azaz tanító leveleket is felhasználtak. Az átdolgozó batykók a forrásanyaggal tetszésük szerint
bántak, tudásuk és ízlésük szerint kurtították vagy bővítették a munkát, mindezt pedig
megfűszerezték még helybeli mondákkal, történetekkel, így ír erről Bonkáló Sándor:
„Minden batykó készített magának könyvet, hogy legyen miből prédikálnia, persze a
prédikálást nem kell szó szerint venni. A pap a könyvből felolvasta az aznapi prédikációt, és a helyi életből vett példákkal toldotta meg a magyarázatot. Mivel csaknem minden
pópa saját faluja beszélt nyelvére dolgozta át forrásműveit, munkájukat a hamisítatlan,
zamatos népnyelv jellemzi és teszi rendkívül értékessé.”
Sajnos ezen kéziratos munkák – akárcsak a bibliamagyarázatok – túlnyomó többsége
elveszett, a ruszin irodalom és művelődés nagy kárára.
A Rómával történő egyesülés volt a másik jelentős történelmi esemény, mely jótékony hatást gyakorolt a ruszinok művelődésére. Ám mint már arról szó volt, a beregi
és máramarosi papság nem egyesült 1646-ban az ungvári unió során Rómával, így a
ruszinság a XVII. század második felére kettészakadt: keleti fele a protestáns erdélyi
fejedelmek fennhatósága alatt görögkeleti (paroszláv) maradt, míg nyugati része, azaz
a szepesi, ungi, sárosi és zempléni ruténség a latin papság befolyása alatt álló görög
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katolikussá (unitussá) vált. Ebben az időszakban mindkét fél meg volt győződve a maga
igazáról és szenvedélyesen támadta szóban, valamint írásban a másikat. Ezen áldatlan állapot csupán a XVIII. század közepére szűnt meg: ekkor csatlakozott az unióhoz
Bereg és Máramaros ruszin népe és papsága.
A XVII-XVIII. századi ruszin az evangéliumi magyarázatoknál jobban kedvelte
változatos tartalmuk miatt a zbornyikokat, vagyis az enciklopédikus (gyűjteményes)
munkákat. A zbornyikokban helyt kaptak apokrif bibliai elbeszélések, prédikációk, legendák, népmesék, széphistóriák, valamint néprajzi, természetrajzi, földrajzi, történeti,
gazdasági, orvosi és egyéb közlemények.
„Az ilyen zbornikok voltak mind a ruszin papok, mind a hívek tudásának fő forrásai,
ezek alakították azt a mitikus világszemléletet, amellyel a ma folkloristái is találkozhatnak.”
A zbornyikok legkedveltebb tárgyaiként az apokrif bibliai elbeszéléseket emelhetjük
ki. Ezeket az apokrif írásokat – ellentétben a kánoni könyvekkel – többet forgatták a
ruszin batykók, ugyanis jelentősen érdekesebb témákat találtak bennük, melyekkel le
tudták hallgatóságuk ﬁgyelmét. Az apokrif írásokon, s a bibliai személyek életrajzain
kívül a ruszinokat a világi életről, a halálról, a pokol kínjairól, valamint az utolsó elbeszélések érdekelték még. Az utolsó ítéletről szóló, alábbi idézet világosan rámutat arra,
hogy ezek az elbeszélések mennyire az egyszerű, szegény nép felfogásának megfelelően voltak összeállítva papjaik által:
„Amikor Isten szent színe előtt leszünk, a király a szegény földmíves mögött, a földesúr a jobbágya mögött fog állni. Jaj, de nagy baj lesz nekik, mikor a földi élet öröméből az örök szomorúságba kell majd átmenniök.”
A zbornyikok szerkesztőit, másolóit az a nemes cél vezette, hogy tanítsák, felvilágosítsák népüket, ezért e célból mindenhonnan igyekeztek anyagot gyűjteni, s az arra
érdemesnek ítélt dolgokat beleírták ezekbe az enciklopédikus munkákba.
A gyűjteményes kiadványokon, azaz a zbornyikokon kívül hitvitázó írások is maradtak fenn a XVII. századból. Ezekben az írásokban a paroszlávia védői nem kizárólag
csak arra szorítkoztak, hogy szidják a pápistákat és az unitusokat, hanem a Bibliából, az
egyházatyáktól, valamint a magyar protestáns hitvitázók irataiból merített idézetekkel
is igyekeztek alátámasztani igazukat. Oroszvégessy Mihály vagy ruszin nevén Mihail Roszvigovszkij (írói nevein Andrella vagy mihail Feodul) háromkötetes kézirata, a
Tractatus contra Latinos et graecocatholicos (1672-1681) című munkája egy ilyen harcos, az óhitűek mellett kiálló értekezés. Érdekességként megemlítendő, hogy ennek a
műnek csupán a címe volt latin.
Roszvigovszkijról ekként vélekedett Bonkáló Sándor:
„Csodás lelkierejű, bátor, de szűk látókörű fanatikus volt Andrella. Élete üldöztetések és szenvedések láncolata. Makacsul ragaszkodott minden régi szokáshoz és erkölcshöz. Szentül meg volt győződve, hogy az unitusok elárulták Krisztust és a kereszténységet.”
Történelmi vonatkozása miatt érdeklődésre tarthat számot e kor irodalmából A
klokocsói szentkép című ének, melynek tárgya Bécs 1683. évi, törökök általi ostroma,
valamint Buda 1686-os felszabadítása:
70

Partium

„Az ismeretlen költő panaszkodik, hogy a kurucok és a labancok is nagy pusztítást
visznek végbe. Magyarország áldott, jó föld, de ﬁai gonoszok. Egymás ellen és a bécsi
császár ellen törnek. De már sikerült a törököt elűzni alól, Buda is felszabadult, most
Nándorfehérvárnál kergetik a törököt. Adja Isten, hogy Konstantinápolyból is kiűzzék,
kiált fel a szerző örömében. Az ének szerzője németbarát, a bécsi császárban a kereszténység védőjét látja.”
Ezen korszak népies, sokszínű irodalma a XVIII. század végére megszűnt. Mindenképpen érdemes azonban megemlíteni azokat a nem elhanyagolható tényeket, hogy a
kéziratos művek feltehető szerzői, a batykók jól ismerték a magyar nyelvet, továbbá a
hiányzó fogalommegnevezések helyett magyar szót használtak, valamint gyakran utaltak a magyar párhuzamos nyelvhasználatára.
Az ungvári unió során ideiglenesen kettészakadt ruszinság nyugati része az egri érsekség fennhatósága alá került. A munkácsi egyházmegye saját erejéből nem tudott
papnevelő intézetet fenntartani, ezért az egyesülés után arról történt intézkedés, hogy
a papjelöltek Nagyszombatban (ma Trnava, Szlovákia) és Egerben végezhessék el tanulmányaikat. Rendkívül sokat tett a görög katolikus papképzésért De Camelis József
munkácsi püspök, aki papjai és teológusai használatára 1698-ban Katekizmust bocsátott
ki, mely egyházi nyelven íródott. Erről a katekizmusról írta Bonkáló Sándor, hogy „ez
volt a kárpátaljai rutének első nyomtatott könyve.” De Camelis egy évre rá ábécéskönyvet is írt, melyhez kis katekizmust csatolt. 1727-ben egy újabb egyházi szláv nyelven
íródott mű jelent meg: Bizánczy Gennadius György munkácsi püspök (1717-1733) Erkölcstani példatára. Ebből a három
könyvből azok a papnövendékek
tanultak, akiket előképzettség híján
nem lehetett elküldeni a római katolikus papnevelő intézetekbe. Az
oktatást maga a püspök, továbbá az
első, Egerből és Nagyszombatból
hazakerült unitus papok végezték.
Bár a XVII-XVIII. század rengeteg küzdelmet és nélkülözést hozott
a ruszinság számára egyházi és világi viszonylatban egyaránt, mégis
sikerült megteremteniük a ruszin
irodalom és művelődés alapjait, utat
mutatva ezzel a következő nemzedékek számára.

Ülő nő
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TÓTH MIHÁLY

Az ukrajnai magyar kisebbség
jogérvényesítésének lehetőségei
Tóth Mihály,
tudományos főmunkatárs, a jogtudományok kandidátusa,
az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és
Jogtudományi Intézete,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke
Kijev
I. A magyar kisebbség Ukrajnában
II. A nemzeti-kisebbségi jogérvényesítés és jogvédelem jogszabályi feltételeiről.
III. A jogérvényesítés belső intézményi feltételei és lehetőségei.

I. A magyar kisebbség Ukrajnában
A táblázatokból kiderül hogy az Ukrajnai magyarság zömében (több mint 97%)
Kárpátalján él, hogy a Kárpátalján kívül élő magyarok lélekszáma Ukrajnában 1989.
és 2001 között (164,2-155,7)-(156,6-151,5)=3,4 ezer fővel, azaz 40%-kal csökkent,
valamint, hogy a Kárpátalján élő magyarok lélekszáma 1989 és 2001 között: 156,6151,5=5,1 ezer fővel, azaz 3,1%-al csökkent.
Tehát megállapíthatjuk, hogy a magyar kisebbség Ukrajnai viszonylatban egy nem
jelentős számú, ugyanakkor hangsúlyozott regionális jelleggel bíró nemzeti közösséget
alkot, melynek földrajzi elhelyezkedése Kárpátalján belül is regionálisnak tekinthető.
A nagyarányú betelepítések ellenére még ma is határozottan érzékelhető az Ungvár –
Munkács – Beregszász – Nagyszőlős - Királyháza vonal mentén létező nyelvhatár, mely
egyben a tömbmagyarság lakterületét is behatárolja.
A 2001. évi népszámlálás idején 151 533 főt számláló kárpátaljai magyarság közel
fele élt olyan településen, ahol a magyarok aránya meghaladta a 80%-ot, míg csupán
alig ötödük élt olyan helyen, ahol a magyarság aránya a 20%-ot sem érte el. Mintegy
80 településen a magyarság abszolút többséget alkotott, további 27 településen aránya
meghaladta a 10%-ot, azaz térbeli elhelyezkedése erős koncentrálódást mutat.
Kárpátalján kívüli területeken magyarok jelentősebb számban (több száz fő) a fővárosban – Kijevben, nagyvárosokban – jelentősebb ipari, kulturális, kereskedelmi központokban vannak jelen (például a Kárpátaljához közeli Lembergben (Lviv-ben). Kilenc
ilyen városban (megyeszékhelyen) vannak bejegyzett magyar szervezetek, klubok.
Bár ukrán viszonylatban nem jelentős, ugyanakkor Kárpátalja tekintetében a magyarság domináns kisebbség. Mint az a táblázatból kiderül a magyarok a megye lakosságának több mint 12%-át alkotják
Korszerkezet tekintetében is negatívak a tendenciák. Összességében a kárpátaljai ma72
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gyar népességnek a 2001-es népszámlálási adatok alapján felállított korfája hóember
alakúként írható le, és rajta az elöregedés tendenciája jelentkezik. A korfák a kárpátaljai
magyarságnak az összlakossághoz viszonyított kedvezőtlenebb, idősebb korszerkezetét
támasztják alá.
Bár el kell mondani, hogy a fentebb vázolt statisztika, mint számos, más adatok, melyek a hivatalos népszámlálás alapján nyertek megállapítást – nem tekinthető olyannak,
mely fedi a tényleges és teljes valóságot. Történik ez a közösségünket jellemző migrációs
folyamatok sajátosságai okán is, melyek nem mutathatók ki az ukrán statisztikai hivatal
rendelkezésére álló eszközökkel. E sajátosságokra mutattak rá nemrég publikált, Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére című tanulmányukban Karácsony
Dávid és Kincses Áron. „A jelenlegi vándorlási folyamatok ugyan nem extrapolálhatók,
de az ekkora mértékű elvándorlás elvileg önmagában is elegendő lenne ahhoz, hogy 70
év alatt az ukrajnai magyarság létszáma a felére apadjon, nem beszélve az emiatt elmaradó természetes szaporulatról, a lakosság elöregedéséről, illetve az asszimilációról.
Ezzel szemben az is egyértelmű, hogy a népességfogyás általános probléma Ukrajnában, továbbá a nagyarányú elvándorlás egész Kárpátalját sújtja, etnikai összetételtől
függetlenül. Ebből következik, hogy a kárpátaljai magyarság jelentős elvándorlása, és
számának megfogyatkozása elsősorban nem etnikai, hanem sokkal inkább demográﬁai,
illetve gazdasági problémákkal függ össze” - állapítják meg a nevezett szerzők.
A kárpátaljai magyarság egyes jellemző sajátosságai és a felmerülő problémák,
melyek az érdekvédelem és érdekérvényesítés területén várják megoldásukat:
Geopolitikai, migrációs és demográﬁai kihívások:
- Hosszabb távon Kárpátalja lesz a Kárpát-medence egyetlen olyan része, ami az Európát kettészelő „új vasfüggönyön” túl van, azaz minden valószínűség szerint távlatilag
sem fog az EU illetve a Schengeni-övezet részévé válni. Mindez súlyosan érinti az itt
élő magyarság életkörülményeit és kollektív biztonságérzetét.
- Ukrajna függetlenné válása óta a magyarság fokozatosan növekvő kivándorlást
mutat az anyaország irányába. Emiatt Kárpátalján a magyarok lélekszáma a 2000-es
évtized második felére gyorsabban fogyatkozott, mint a szomszédos országok bármelyikében.
- Az utóbbi évtizedek demográﬁai (a természetes szaporulat és az átlagéletkor csökkenése) és migrációs (elsősorban Magyarország irányában való elvándorlás) változásai
egyaránt negatívan érintették közösségünket, különösen érzékenyek a középréteg körében tapasztalt veszteségek.
- Szórványosodás - szórványgondozás.

II. A nemzeti-kisebbségi jogérvényesítés és
jogvédelem jogszabályi feltételeiről.
Mivel a jogszabályi környezet részletes elemzése meghaladja ennek az előadásnak a
keretein, összegzésként mindössze néhány általános megállapítást teszek.

tél

73

- Ukrajna nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabályai normatív jogszöveg - formájukban megfelelnek a korszerű elvárásoknak. Ukrajna részese mindazon vonatkozó
nemzetközi szerződéseknek, melyeknek „illik” részeseinek lenni egy európai országnak. E jogszabályok zömükben keretjellegűek, ugyanakkor – magukba foglalják az elfogadottnak tekintett kisebb jogosítványok szinte teljes tárházát, a területi autonómia
kivételével. Sajátosságuk, hogy nem tartalmazzák a nevesített jogok gyakorlásának
eljárásait, mechanizmusait, amely egyrészt lehetővé teszi a joggyakorlás sokszínűségét, másrészt teret enged a végrehajtó hatalom voluntarizmusának. Egyebek mellett ez
utóbbi teszi lehetővé a politikai konjunktúra függvényében, törvénymódosítás nélküli
paradigmaváltásokat.
- A társadalmi szervezetek és politikai pártok jogállásáról szóló törvényi előírások is
megfelelnek az európai elvárásoknak. A törvényes keretek között e szerveződések szabadon fejthetik ki tevékenységüket. Ritka kivételtől eltekintve, civilszervezetek állami
támogatásban nem részesülnek.

III. A jogérvényesítés belső intézményi feltételei és lehetőségei.
Tudós kollégánk, Bárdi Nándor találóan mutat rá, hogy a „kisebbségi magyar társadalmak” folyamatosan próbálják rendszerbe szervezni önmagukat, ha másért nem is, a
magyarországi forráselosztás érdekében. Véleménye szerint e rendszerek főbb alrendszerei:
- a politikai érdekvédelmi szervezetek, pártok,
- önkormányzati pozíciók,
- a civil társadalmi szféra,
- az önálló kisebbségi nyilvánosság,
- a kulturális, szakérői tudástermelő intézmények,
- az egyházi intézményrendszer.
Az elmúlt húsz esztendő pozitívumaihoz tartozik, hogy ilyen rendszer és annak alrendszerei megszerveződtek, kialakultak a „kárpátaljai magyarok társadalmában is”.
Előadásom témájával kapcsolatosan különösen az első három alrendszernek van kiemelt jelentősége.
Politikai-érdekvédelmi szervezetek, pártok.
Ukrajna viszonylatában a magyar kisebbség rendelkezik a politikai és érdekvédelmi
szervezetek legkiterjedtebb és átfogóbb hálózatával. Egyedül közösségünk rendelkezik etnikai alapon szerveződött pártokkal, ezek: az Ukrajnai Magyar Párt – KMKSZ,
melynek a megalakulást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezte és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) által útjára indított
Ukrajnai Magyar Demokrata Párt. E pártok a gyakorlatban a nevezett társadalmi szervezetek pártszerű, pártjellegű kirakat-megjelenési formái, hiszen vezetőik, vezető testületeik személyi összetételük, program dokumentumaik identikusak. Megjelenésüket
a szükség szülte, miután a soros helyhatósági választási szabály módosulás szerint, a
járási, megyei alárendeltségű városi, és megyei tanácsokat teljes egészében arányoslistás választási rendszerben választották meg.
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E pártok szerepeltetése tette lehetővé, hogy az 2006. évi helyhatósági választásokon a kárpátaljai megyei, városi és járási tanácsokba összesen 147 magyar nemzetiségű
képviselő (a megválasztott képviselők 12,8%-a) jusson be. Ugyanakkor, a magyarság
ukrajnai csekély számarányánál fogva (az összlakosság mindössze 0,3%-a) e pártok
sem külön-külön, sem együttesen nem alkalmasak arra, hogy parlamenti képviseletet
biztosítsanak. Ezért is 2006-tól nincs magyar képviselő az ukrán törvényhozásban. A
kétpártiság és a két párt közötti megegyezés hiánya okán nem kerültek magyar pártok
képviselői a két legfontosabb város, Ungvár és Munkács önkormányzati testületeibe,
bár a magyarság számaránya e településeken ezt lehetővé tette volna.
Gyakorlatban mind, az e pártok által felmutatott eredmények és a megélt kudarcok
a mögöttük álló két nagy társadalmi szervezet, a KMKSZ és az UMDSZ számlájára
írhatók.
A KMKSZ a kárpátaljai magyarság 1989-ben alakult, első, s máig legnagyobb taglétszámot felmutató (saját bevallásuk szerint a szövetség taglétszáma 42 ezer fő) megyei
szintű társadalmi érdekvédelmi szervezete. Az UMDSZ az egyetlen országosan bejegyzett magyar szervezet, melyet 1991-ben a KMKSZ (1995-től felfüggesztette tagságát),
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége és a Magyarok Kijevi Egyesülete alakítottak. E szervezetben 2002-től vezették be az egyéni tagság intézményét - tagjainak
számát 23 ezer főben jelöli meg. A deklarált taglétszámokat inkább becsléseknek kell
tekinteni, hiszen mindkét szervezetben a tagsági díj összege szimbolikus, és a választási
eredmények is csak részben igazolják vissza. Például, a 2006. évi helyhatósági választások alkalmával a két szervezet pártjainak megyei listájára leadott szavazatok összesen
nem érték el a 40 ezres számot. A két szervezet szervezeti-szerkezeti felépítésében, valamint deklarált programcélok tekintetében jelentős, elvi nem, csak retorikai eltérések
lelhetők fel. A „nagy” politikai célkitűzések tekintetében az UMDSZ a személyi elvű
kulturális autonómiát, valamint az 1991. évi referendumok eredményeként a Magyar
Nemzeti Körzet és a Kárpátaljai Különleges Önigazgatási Terület létrehozását, míg a
KMKSZ programjában a nemzetiségi önigazgatás megteremtése a cél, amit nemzetiségi
önkormányzat vagy területi autonómia megteremtése útján kíván elérni, melyeket, például önálló megyei magyar tankerület és Beregszász központú, a tömbmagyarság által
lakott településeket magába foglaló Tiszamelléki Járás formájában vizionálják.
Megállapíthatjuk, hogy a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek a kulturális
és területi autonómiaformákban, illetve a helyi-települési önkormányzati jogok kiszélesítésében látják a közösség belső önrendelkezésének megvalósulási formáit. Mindkét
politikai vonulat felmutatott vonatkozó koncepciókat, melyek közül gyakorlati megvalósulás stádiumába csak Beregszászi magyar autonóm körzet elképzelése jutott az
1990-es évek elején.
Civil szerveződések területén is a kárpátaljai magyarság a listavezető Ukrajnában. Az
1991-ben megalakult Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség megalakulását számos
egyéb szakmai (újságírók, gazdák, vállakózók, tudósok, egészségügyi dolgozók, stb.),
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népművelődési és művészeti irányzatú, korcsoportos (ifjúsági, diák, nyugdíjas) szerveződés létrehozása követte.
A nemzeti és lakóhelyszerinti érdekérvényesítés sajátságos, Ukrajnában egyedülálló
eszköze a Kárpátaljai Határmenti Települések Önkormányzati Társulása, melynek célja
a kárpátaljai magyarság önszerveződésének támogatása, valamint a helyi közösségek
jogainak és érdekeinek magasabb szintű, hatékonyabb biztosítása, a gazdasági és közösségi kapcsolatok fejlesztése a szomszédos országok határmenti régióival.
Nevezett civil szerveződések sokszínűségét tompítja, politikától való függetlenségüket korlátozza, mozgásterüket és potenciális személyi bázisukat szűkíti ilyen-olyan
kötődésük a két nagy szervezet (párt) valamelyikéhez. Például, az 1994-től folyamatosan működő, az egyik első kárpátaljai civil szerveződés, a Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége (MÉKK) által életre hívott Kárpátaljai Magyar Önkormányzati
Fórum (melynek jogutódja Kárpátaljai Határmenti Települések Önkormányzati Társulása) munkájában való részvételtől a KMKSZ által delegált, illetve hozzá kötődő polgármesterek és helytanácsi képviselők elzárkóztak (illetve elzárkóztatták őket). Minek
eredményeként, e szervezet nem tud fellépni minden magyarok által lakott település
önkormányzatai nevében.
Az ilyen kapcsolódások oka, e szervezetek vezetőinek, illetve tagságának esetleges
eszmei kötődésén és személyes kapcsolatain túl elsősorban az anyaországból érkező
anyagi forrásokért való versengésben, illetve e versengéssel kapcsolatos helyezkedésben, pozicionálásban keresendők.
„2006 és 2009 között a közösség megmaradása szempontjából fontos kezdeményezésekre a kárpátaljai magyarságnak 600-at meghaladó nyertes pályázatra adott több, mint
egy milliárd forint támogatást a Szülőföld Alap, és közel egy milliárdot a Miniszterelnökség. Ehhez járul az elmúlt három évben az oktatás-nevelési támogatás több, mint 1,7
milliárd forintja és a 2008-ban bevezetett kapcsolattartási támogatás közel 200 milliós
összege” – állapítja meg folyó év áprilisában napvilágot látott nyilatkozatában Gémesi
Ferenc a Miniszterelnöki hivatal szakállamtitkára.
Tehát van tétje e versengésnek, és nem is csekély.
Minden valószínűség szerint e vetélkedésben, versengésben, illetve e versengésben
is keresendő, a ma már legendássá vált széthúzás és szembenállás a két szervezet által
fémjelzett szervezeti csoportosulások között. E legendák már nem csak szájhagyomány,
de írott irodalom formájában is léteznek. E tekintetben különösen ﬁgyelemre méltóak
Balla D. Károlynak a témában publikált írásai.
Nem követel mélyebb elemzést annak a megállapítása, miszerint a kárpátaljai-ukrajnai magyarság szervezetek érdekérvényesítési, érdekképviseleti lehetőségei az utóbbi
évek folyamán fokozatosan csökkennek, politikai mozgásterük beszűkül, egyre csök76
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ken politikai beágyazottságuk a magyar közösségen belül, és tekintélyük más ukrajnai
politikai és társadalmi szervezetek között. A megyei és országos politikai életben súlyuk
fokozatosan a nullához közelít. A dolgok ilyen alakulásának okát részben találhatjuk
azokban az ukrán belpolitikai változásokban, melyek az államhatalmi szerkezet abszurd
centralizációjával, a választási rendszereknek a parlamenti kisebbségi képviselet szempontjából előnytelen módosulásával, a szociális - gazdasági környezetnek a magyar közösség tagjai többsége szempontjából negatív előjelű változásaival, a korrupciónak a
politikában és a közélet más területein való térnyerésével függenek össze. Ugyanakkor,
a helyhatósági választási szabályozás módosulása (tisztán arányos, pártlistás képviselet)
egyértelműen az ukrajnai magyar pártoknak kellene, hogy kedvezzen, hiszen a többségben vagy jelentős számban magyarok lakta területeken és helységekben a helyi és regionális hatalom megkerülhetetlen tényezői lehetnének, ha a magyar közösség tagjainak
jelentős többsége e pártokat tüntetné ki bizalmával.
De nem teszi ezt. Ennek bizonyítékát szolgáltatták a 2006. évi parlamenti és helyhatósági választásokon, és a 2007. évi előrehozott parlamenti választásokon elért eredmények. Így, a 2006-ban, a megyei tanácsi választásokon a magyarok által többségben
lakott választási körletekben leadott több mint 100 ezer szavazatból, a két magyar párt
kevesebb mint 36 ezerrel részesedett és alig lépték át a bejutáshoz szükséges 3%-os
küszöböt (összehasonlításul: 1994. és 1998 évi parlamenti választásokon a két magyar
jelöltre leadott szavazatok száma meghaladta a 60 ezret). 2006-ban a két párt 9 képviselőt küldött a megyei tanácsba, melyek nem alkotnak közös frakciót, ezért érdekérvényesítésük többnyire az aktuális hatalmi klán kegyeiért való egymás közötti versengésben merül ki. Másik aktuális negatív példa, a Beregszászi Járási Tanács, melyben a két
magyar párt képviselői többséget alkotnak. Az itt is két frakciót alkotó magyar pártok
által delegált képviselők ez idáig még alig hallatták hangjukat a magyarság, a magyar
oktatás, a magyar kultúrával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatosan. Olyan „kényes”
kérdések, mint a közigazgatási és kulturális autonómia szorgalmazása, a nemzetiségi nyelvhasználat évek óta szóba sem kerültek e fórumon. Egy tiltakozó felszólalásra,
vagy nyilatkozatra sem futotta, e képviselőktől, annak kapcsán sem, hogy 2007-ben, az
utóbbi évtizedek hagyományát megszakítva, ﬁgyelmen kívül hagyva az ide vonatkozó
megyei szintű szabályozás rendelkezéseit, valamint a vonatkozó országos és nemzetközi dokumentumok ajánlásait, magyar nyelvet nem beszélő vezetőt neveztek ki a járás
élére. Ezen a precedensen felbuzdulva az elnökválasztás után újraszerveződő Beregszászi Járási Állami Közigazgatás élére ismét a magyar nyelvet nem ismerő személyt
neveztek ki. A magyar pártok következetesek: ezt is szó nélkül hagyták.
2006. évi parlamenti választásokon jelöltet sem tudtak indítani a magyar pártok. A
2007. évi választásokon az egyik párt jelöltje eleve esélytelen listás helyhez adta nevét,
a másik jelöltnek a pártja nem jutott át a bejutási küszöbön.
A külső tényezők alakulásánál meg kell említeni azt is, hogy a vizsgált időszak során
a kárpátaljai magyar szervezetek, az általuk működtetett és fenntartott intézmények,
bonyolított programok anyaországi anyagi támogatása nem csökkent. Az esetek többségében kulturális, oktatási, politikai kezdeményezéseikhez is élvezik az anyaország
kormányainak, politikumának támogatását.
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A fentebb vázolt probléma keletkezésének és növekvő mértékének egyik meghatározóan fontos okát mindenki a közösségén belüli, a közösséget képviselni szándékozó
szervezetek, e szervezetek vezetői közötti rivalizálásban, széthúzásban, még alapvető
nemzeti ügyekben való összefogást is lehetetlenné tevő, egyre kérlelhetetlenebb szembenállásban látja. Véleményem szerint helyesen. De mi az oka, kik, és miért az okozói
ennek a kibékíthetetlen ellentétnek, mely, gyakorlatilag a kezdetektől (1989-től) nehezíti, napjainkban már fokozatosan ellehetetleníti az ukrajnai magyar érdekvédelmet,
érdekérvényesítést?
E kérdés megválaszolásában merőben ellentétes véleményekkel találkozhatunk.
Elhangzott:
2010. június 11.
a Magyar tudományosság Ukrajnában c. konferencián
Kárpátalja, Bagolyvár panzió.
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SZABÓ PÁL

Novellából regényt -írói üzenetformálás és váltás
Kárász József: Hull a jövendő! és A templomkerülők
című műveiben*
Olasz Sándor (1949-2011) emlékének
Kárász József író, könyvtáros (1914-1996) makói és hódmezővásárhelyi szülők gyermekeként Szegeden született. Majd 1932-ben Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor
Gimnáziumban érettségizett. A Hull a jövendő! című novellája a Korán sötétedik című
diákantológiában jelent meg 1932. december elején a Vén csontok a gáton és A legátus
című novelláival. Az ifjú szerző ekkor már első éves főiskolai teológushallgató volt
Sárospatakon. Azonban teológiai tanulmányait Patakon nem fejezhette be a leközölt,
-egyházellenes hangvételűnek minősített- novellái miatt, így azt Kolozsvárott folytatta
és Budapesten fejezhette be. Kárász a népi írók mellett kötelezte el magát. A paraszti
élet ábrázolásában Illyés Gyula, Féja Géza, Sinka István, az író Szabó Pál nyomdokain
haladt. Szabó Pál, aki Sárospatakon személyesen is találkozott az antológia szerzőivel
és elolvasta a műveiket, később így írt: „A versekre már nem emlékszem egyáltalán, a
prózára is csak egy íróéra, a Kárász Jóskáéra, de arra aztán igen. A három novella közül A legátus, aztán…Hull a jövendő…” A Szabó Pállal való kapcsolat is tovább erősödött 1935. augusztusában, amikor Hódmezővásárhelyen (Vásárhely-Kutason) Simándi
Béla szociográfus meghívására írótalálkozót is tartottak, amelynek a Kolozsvárról hazatérő Kárász József az egyik szervezője volt. Illyés, Féja, Nagy Lajos, Kodolányi János,
Sinka István is ellátogatott a városba.
A Hull a jövendő című novella később is fontossá vált az író életművében, Kárász
József a témájához később visszatért. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy átdolgozta.
Kibővítette: A templomkerülők címmel egy regényt írt belőle, amely 1963-ban, Szegeden jelent meg a Tiszatáj Kiskönyvtár sorozatában. Olyan írások mellett, mint Bálint Sándor: Történetek a betyárvilágból; Polner Zoltán: Szigorú vallomás; Tóth Béla:
Atya, Fiú, Szentlélek. A kritika többé-kevésbé értékelte. Ilia Mihály irodalomtörténész a
Kortárs novemberi számában kétszeresen is korábban megírtnak tartotta. „Nem új, mert
maga Kárász József is megírta már az 1945 előtt megjelent műveiben ezt a világot és
egy kicsit ezt a történetet is.” Másrészt párhuzamba állította Darvas József (Szakadék,
Fekete kenyér), Veres Péter (Gyepsor), Szabó Pál műveivel (Lakodalom, Keresztelő,
Bölcső). Az azonban mindenképpen ﬁgyelemre méltó, hogy a három korai Kárász-novella témaválasztásával, prózanyelvével, poétikai alakzataival korábban jelentkezett,
mint Illyés Gyula nagyhatású műve, az 1936-ban megjelent Puszták népe.
A novella megjelenése óta eltelt 31 év nemcsak a politikai helyzet gyökeres megváltozását hozta, hanem az írói hangvételét is. A korábbi népi írók egyre inkább kiszorultak
a kultúrpolitikából, hovatovább írói mozgalmukat „harmadikutas nacionalizmus”-nak
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tartotta a kultúrpolitika. A realista-naturalista írói technika, a szocialista fejlődéssel rokonszenvező állásfoglalás elszakadt a fejlődés fő irányától, a Szabó Pál és Veres Péter
által megalapozott újszerű parasztábrázolástól. Kárász regényében ezt kísérelte meg
szintézisbe hozni.
Az eltelt idő másrészt a novellában még teljesen ki nem fejtett/fejthetett írói üzenet(ek)
megvalósítására adott lehetőséget. Tanulmányunkban összehasonlító elemzés keretében
ezt vizsgáljuk. Elsősorban a szövegre koncentrálva néhány jelenetet választunk ki a novellából, és párhuzamba állíjuk a regény megfelelő részével, hogy az írói üzenet transzformációját, módosítását a maga teljességében megmutathassuk.
Kiindulásképpen, már az a hangnem, amelyen a két mű megszólal, jelzi a műfaji
sajátosságok eltérését. A novella nyelvezetében feltűnő a költői sűrítés, tömörség, az
események okozatosságának és linearitásának balladaszerű kihagyása. Míg a regény
-akár egy Munkácsy-festmény- részletesebben kidolgozott történelmi tablóképekkel
dolgozik. A novella indításában is erősebb megjelenítésű a költői-festői és a naturalista
elemek együttes alkalmazása. A síró Deák Pisti „A könnyeit mázolta szét egybe szakadt
taknya-nyálával gömbölyű arcán.” Vagy a Caravaggiot idéző fény-árnyék hatás kontrasztjainak írói alkalmazása: „A lámpából sárga fény csorgott az arcokra.” „A fény
lassan befolyta a fehér falakat, a bútorzatot, az arcokat.” Az író a megszemélyesítés
eszközét is használja. „Az éjszaka ráhajolt a házra, mint egy sötétarcú vén dada. Benyúlt a szobába és jóságos puha tenyerével letörölte a gyermekek arcáról a félelmet, a
fájó könnyeket az anya szeméről.” Szép költői, környezeti extra-projectio példája az is,
ahogy a csendőrök elviszik Deáknét, a csend, az elfojtott indulatok a tájra vetítődnek át:
„A templom árnyéka hosszúra nyúlt, ráfeküdt a falura, mint egy súlyos kereszt, a közeli
házak szinte meghajoltak alatta. Az égen sötét felhők raja kószált össze-vissza és a nap
mérges-vörös fénnyel szurkálta át a fák lombjait.” Kárász József a testvérük életéért
aggódó kisgyermekek gondolatait allegórikus módon ábrázolja: „Megbolygatott méhkas volt a szoba, fölvert kaptár volt minden kis agyvelő, melyekben céltalanul futkostak,
táncoltak a gondolatok, de a valóság előtt mindegyik megtorpant…”
A közelmúltban elhunyt, hódmezővásárhelyi születésű, szegedi irodalomtörténész,
Olasz Sándor is felhívta arra a ﬁgyelmet, hogy a lírai nyelvhasználat ekkorra a prózába
is utat tört magának. Különösen a metaforák szerepe nőtt meg a novellákban és regényekben. Olasz Sándor a XX. század első felében Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső,
Tamási Áron és Gelléri Andor Endre költői képekben gazdag prózáját hangsúlyozza.
Abban a Kárász József-novella és a regény is megegyezik, hogy a falusi paraszti sors
realista-naturalista ábrázolása egy sokgyermekes parasztcsalád sorsán keresztül valósul
meg. A főszereplők mindkét műben azonosak: Deák Balázs és családja hét gyerekkel.
Felhívjuk a ﬁgyelmet azonban a körülmények hangsúly-eltolására, eltolódására, amely
az írói üzenetformálás alapvető eszköze Kárász József írásaiban. Ezen jól megmutatkozik mind a novella, mind pedig a regény írásának megváltozott történelmi környezete,
időbeli beágyazottsága. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a regény átpolitizáltabb
aktuálpolitikai üzeneteket, „áthallásokat” tartalmaz az olvasó számára. Néhány példa.
Míg a novellában a halastavat a zsidónak ássák -amely során Balázs kubikosmunkát
végez-, addig a regényben már a bárónak végzik el ugyanezt a munkát. Míg a novellából
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csak azt tudhatjuk meg, hogy a főhős a „háborúban” részt vett, a regény Deák Balázs
sorsáról többet elmond. 1917-ben az orosz fronton megfagyott a lába, sánta lett - ezért
is hívták „Topa” Balázsnak-, Szibériába vitték. A novellában általánosabb hangot kap a
világháború értelmetlensége, antihumanizmusa: „Hát ezért érdemes volt élni, megjárni
a háborut, mindent, vért ontani, sebet kapni, megjárni minden mezejét az életnek…”
A szereplők közül markáns hangsúllyal és ábrázolással jelenik meg a novellában a
falu „boszorkánya”, Vata Mári, aki még az orvost elüldözte „ebből a távoli, saras faluból”. A szerepét az növelte meg, hogy az asszonyok hozzá jártak elvetetni a szegénységük miatt nem vállalt magzatot is. Egyúttal az ősi hitvilág és a kereszténység sajátos
keverékét szimbolizálja a falu életében (striga, maleﬁca). Illyés Gyula is beszámol a
Puszták népében „udvari asszonyokról”, „javasokról”, akik testi-lelki gyógyítással is
foglalkoztak, akik többnyire „éneklő hangú, töpörödött anyókák”, „ájtatos képű aggastyánok” voltak. A nép rokonszenvét bírták, mert közülük valók voltak és nem ismertek
reménytelen orvosi esetet.
A regényben Vata Mári némiképp „megszelídítve” szerepel, a neve Kancsal Panni
lett, aki szülésznő akart lenni, bábaképző tanfolyamra járt, de abbahagyta. „Angyalcsináló” működése tiltott, de a politikai szerepét az író megnövelte. Ő tulajdonképpen egy
beépített ember: a csendőröknek jelentette a rend ellenségeit.
A Vata Mári alakja a novella szerkezetét keretszerűen közrefogja: megnyitja és lezárja. A kezében van a jövendő gyermekek sorsa. Így kereste fel a főhős feleségét, a
várandós Deáknét, hogy vállalja-e a születendő gyermeket. A regényben, ugyanebben
a jelenetben, egy újabb nyelvi eszközt vezet be Kárász József. A dél-alföldi világ(á)ra
jellemző ő-ző nyelvjárást. Ilia Mihály kritikájában meg is dicsérte ezt a „szép, régen
olvasott, zökkenő mentesen folyó ő-ző beszéd”-et. Míg a novellában a kérdés „Mán
megint gyereked lesz?” formában hangzik fel, a regényben a szerző az ízösebb ő-zéssel
élt: „Nem kéne mán ide több gyerök!” Egyúttal földrajzilag is jobban megadja a helyszínt: Tiszasáp, kis alföldi falu. A regényben az ő-zés további fontos szerepet kapott.
Például amikor a családban tragikus gyerekbaleset történt. Ugyanis a kedvenc és egyetlen hízó disznó (a Csonka) súlyosan megharapta egyik gyermek, Deák Sanyi lábát. A
kisﬁú a regényben Deák Pista néven szerepelt. Az anya, gyógyszerekre való pénz híján,
maga próbálta gyógyítani a sebet, a „boszorkányt” nem tudta kihívni. A párbeszéd a
regényben itt is ő-zéssel szólal meg: -Fáj édösanyám, nagyon fáj! -Ne sírj angyalom!…
Röggelre jobban löszöl. A Csonkát pedig mögöljük, ha möggyün apád. Ugyanez a párbeszéd a novellában inkább „Kazinczy nyelvén” szólal meg: -„Ne sírj, angyalom, majd
reggelre jobban lesz” (a lábad).
Azonban súlyosabb tragédia történik. A seblázba belehalt a kisﬁú. Az író a regényben
a meg nem született élet veszteségét jobban kiemeli, a 1960-as évek népi kollégiumának szellemében, egy újabb szemponttal: a társadalmi mobilitás egyetlen kitörési útja a
parasztság számára is a tanulás, amelynek révén az ember előbbre juthat. Így vált Deák
Pista ugyanis apjának legkedvesebb gyerekévé, aki a legeszesebb, kitűnő tanuló volt.
Az apja egyenesen a debreceni kollégiumba szánta. „Nadrágos embert” akart faragni
belőle, mintegy felidézve Móricz Zsigmond Nyilas Misijének alakját. Ezt a lehetőséget
törte meg a kisﬁú halála.
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A novella és a regény párhuzamba állítható történetébe ekkor, új szálként kerül bele a
politika, amely újabb terepévé válik Kárász írói üzenetformálásnak. Ennek első epizódja az, amikor a férjét hazaváró Deáknét csendőrök viszik magukkal kihallgatásra, mert
ő egy politikai gyűlésen vett részt, ahol társadalmi-szociális kérdéseket tárgyaltak. A
novellában az író csupán a parasztság öntudatra ébredését ábrázolja: „Gyűlést tartottak,
furcsa, eddig soha nem hallott dolgokat mondtak a világ folyásáról, hogy miért olyan
nagy a nyomorúság az egész országban és azt is mondták, hogy lépjenek be az ő pártjukba, mert akkor jobbra fordul minden.” Amit Kárász a novellában ki nem mondhatott,
az a regényben nagyobb erővel jelentkezhetett: Ennek a falu árterében tartott „politikai
gyűlésnek” kérdéseit idézi fel Deákné is: „Miért nincs ebben a faluban óvoda, ahol
gondoznák a gyerekeket, amíg apjuk, anyjuk dolgozik? Mért nincs orvos, szülésznő és
patika? Mért van a bárónak 30 000 holdas birtoka, s mért van itt annyi szegény?”
A novellában meglepően rövid mondatok sejtetik ugyanezeket a kérdéseket, mintegy
balladai homályba borítva azokat. A regényben viszont meg is nevezi: azon a gyűlésen
„szocialisták” voltak Pestről, munkások. Tulajdonképpen egy választási gyűlés volt,
amelynek politikai programja egyértelmű: „A nép sorsa csak akkor fordul jobbra, ha
minden munkás és paraszt összefog, ha közös erővel legyőzik a városi és a falusi urakat.” A megtorlás nem váratott magára. A csendőrök a faluból a résztvevőket megverték
vagy lecsukták. Így került sorra Deákné is, akinek a házban kellett hagynia a sérült,
beteg gyerekét a kistestvéreivel.
Az írói motívumerősítés itt két példán jól látható: a csendőrszurony a félelem, a megfélemlítettség szimbóluma. Amíg a novellában a „Két fehér csendőrszurony villant meg
a délutáni napsütésben.” Addig a regényben a szuronyon szinte fenyegető vörös indulattal szikrázott a Nap fénye: „Fényes szuronyuk vasán vörösen szikrázott a lenyugvó
nap sugara.” A gyerekek emiatt magukra maradtak, a lázas betegen fekvő Deák Sanyi
is. Amire apjuk hazaérkezett, a testvérük a sebébe belehalt. „Köztük egy életmécs kialudt.” A halál kioltotta az élet kis fényét. A költői képet lezáró élet=lámpa motívum
mindkét írásban szintén megmaradt. A novellában a halál mint egy nagy fekete bogár
jelent meg. A lámpaüvegre szállt, felmászott a peremére, belehullott és eloltotta. A regényben ez a rovar egy fekete pillangó, amint az üveg peremére szállt, s onnét a lámpa
belsejébe hullva, verdeső szárnyaival elfújta a pislákoló lángot.
A későn hazatérő apa forradalmi indulata ettől kezdve a novellában többször is hasonlóan felhangzik:„Föl kék robbantani az egész világot!”
A gyermek eltemetése kapcsán az egyházi szál lesz a novella fő motívuma. A falu
papja a regényben éltes, kövér, piros arcú, akitől az apa hiába kért mihamarabbi egyházi temetést. A pap nem tudta teljesíteni, mert a szomszéd faluban az unokaöccsét -a
regényben a ﬁát- papnak választják. A novellában is élesen jelenik meg az elsőéves
ﬁatal teológushallgató Kárász József egyházi kritikája. Ugyanis délután kellenek boroshordók a szavazatok elnyerésére. A regényben a pap mondja ki az író novellájának
egykori címét: „Így hull, így pusztul a magyar jövő!” A feszültséget az okozza, hogy a
temetésre nem a pap érkezett, hanem helyette a részeg tanító ﬁát küldi el, végezze ő el
a szertartást. Az apa őt felháborodva hazaküldte, és ﬁát maga temeti el a temetőben. A
regény felerősíti ugyanezen eseményeket. A falubeliek nem mertek kijönni, csak négy
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asszony, meg egy éppen arra járó egykori vöröskatona, Tatár Ferenc, aki a pap helyett
rögtönzött is egy politikai búcsúztató beszédet: -„Nincs itt se pap, se kántor, a faluból
is hiányoznak sokan. Deák Pista a mi halottunk, mert a harc áldozata, amelyet mi munkások és parasztok vívunk egy új világért elszántan és öntudatosan. Mit keresnének itt
az urak és csatlósaik?”
A regény Deákné Rozi, a feleség fogvatartását és körülményeit alaposabban kidolgozza. Ettől kezdődően válik el lényegesen a novella és regény menete. Ilia Mihály szavai szerint „Az első résszel le is záródhatnék az írás, eddig kész kisregény…A pappal és
a gazdagokkal perbe szálló szegényparasztok története a további két fejezet tárgya.”A
várandós feleséget a (csendőr)tisztek vallatásnak vetették alá. Az olvasónak az az érzése, hogy Kárász József -burkoltan- a korabeli ÁVH módszereivel egyezően írja le
a vallomásra kényszerítés, a tortúra módszereit (pl. a préselősatu) a két világháború
közti Magyarországon. „Aztán verni kezdték…az egyiknél nádpálca, másiknál gumibot,
harmadiknál bikacsök. Ütötték a fejét, a hátát, a karját, a lábait. Szidták és verték irgalmatlanul, amíg ki nem nyúlt a padlón eszméletlenül. Akkor föllocsolták, s egy székre
ültették…kezét egy fából készült, présszerű szerkezetbe szorították. -„Vallasz-e már, te
vörös szuka!”- kérdezte az egyik pribék. Rozi összeharapta fogait és néma maradt. Erre
meghúzták a szerkezet csavarjait, s egy pillanattal később minden ujja hegyén kibugygyant a vér.” Deákné megfogadta, hogy ha kiszabadul Kancsal Pannihoz fog menni:
„Ha Pistát veszni hagyták, ő nem szül több gyereket.”
A regényben az események felgyorsultak. Jól látszik, hogy Kárász a regényében,
-különösen annak II. részében-, a parasztság helyi egyházellenes küzdelmének az ábrázolására vállalkozott. Szinte már a későbbi kommunista hatalomban az egyház és az
állam közötti küzdelem előlegezéseként. A falu két táborra szakadt. A „templomosok”
és a „templomkerülők”. Az istentiszteletekre kevesen jártak, nem is ﬁzették az emberek többsége az egyházi adót. A pappal való második találkozáskor Deák Balázs is
szembesült a kérdéssel: „Pogány vagy te? Elhagytad az Istent?” Deák Balázs válaszul
megfogadta: addig nem lép be a templomba, amíg a felesége ki nem szabadul. Az író
főhősének magatartását valóságos templomkerülő-mozgalommá bővítette ki, amelynek
célja a gyűlésen résztvevő összes fogvatartottak kiszabadítása. A falu vezéralakja Deák
Balázs lesz, aki szerint „Majd elgyün az új világ, földet osztanak.” Egészen forradalmi
eszmék fűtötték.
A bírósági tárgyalás központi helyet kapott a regényben, amelyben Deákné, a „sokgyermekes, ártatlan anya” állt szemben a brutális csendőrökkkel. A szögháti járásbírósági eseményeket országos méretűvé emeli a leírás. Az eredmény itt is szinte előre várható, akár a koncepciós perekben. Az ügyész vádlón jelenti ki: „A gyermek nemcsak a
magáé, hanem a nemzeté!” (A novellában ugyanez a bíró mondata.). A csendőrök elleni
fellépés pedig vérszemet adna a felforgató elemeknek. „Egy nap arra virradnánk, hogy
összeomlott az egész nemzeti társadalom.” A bíró 2 évre ítéli el Deáknét.
Amikor decemberben a várandós Deáknét kiengedik, mivel terhessége idejére
felfüggesztették a fogvatartását. Az asszony hazatérve a temetőt keresi fel és megtalálta
a friss fejfát. Ezen a ponton találkozik újra össze a regény és a novella cselekménye. De
ezen a ponton Kárász más és más befejezést választott, így a cselekmény során itt már
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nem csupán írói üzenetváltoztatást, üzenetformálást, hanem üzenetváltást tapasztalunk.
A novella szerint Deákné ekkor tudja meg, hogy kisﬁa a fogvatartása alatt meghalt.
Ezért végső kétségbeesésében felkeresi Vata Márit, hogy elvetesse a gyereket.
A novella tehát szomorú végkicsengéssel zárul: az asszony megtört, Vata Márival
elvetette a gyermeket. „Ha az egyik meghalt, a másik meg se szülessen ennek a világnak.” Jól érzékelteti ezt a tájra kivetített az őszi költői kép. Ebben a környezeti
extraprojectióban a gyermekek, a leendő Jövendők, mint a sárga levelek lehullnak. Két
holt gyermek, két Jövendő. „A kopasszá tépett fák, elszáradt fűszálak hajladoztak, feljajdultak, jajongtak, ezeréves gyászhimnuszt sírtak a sötétségnek az elhullt Jövendők
felett az őszi szélben.”
Elgondolkodtató a novella egyetemes irodalmi ihletettségű levél-hasonlata, amely
emlékezetünkbe idézi Homérosz Iliászának sorait, amelyben a harc közepette Glaukosz
Diomédészhez intézett válaszában az emberek sorsát a falevelekéhez hasonlítja (VI.
146-149).
„Mint levelek születése, olyan csak az embereké is.
Földresodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő
mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra:
így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull”
(Devecseri Gábor fordítása)
Kárász József a regényében viszont már a gyermekvállalás mellett érvel. Deákné
külalakját is átalakította a szándékolt mondanivalójának megfelelően. A novellában
„Mintha megnyúzták volna, olyan sovány, arca beesett, sápadt, haja közt fehér szálak
csillognak, mintha kicserélték volna ezt az egész asszonyt.” A regényben ugyanez az
asszony: hősnő, akit még a börtön sem tudott megtörni. „Arca sápadtabb, de nem romlott le, még tán hízott is egy kicsit.” A két csendőrrel is szembe mert szállni „mintha
a gyűlölt úri rend iszonyú hatalmát is megtépázta volna a körmeivel.” Így a regény I.
részének lezárása a novella kódájának teljes ellentéte: igenis tagadja a „Hull a jövendő”
vezérmotívumát.
Összegezve mondanivalónkat, elmondhatjuk, hogy a Hull a jövendő! és A templomkerülők fenti szempontú összehasonlító elemzése többrétegű példát adhat arra, hogy
ugyanaz az írói téma hogyan szólal meg más-más epikai formákban. A balladisztikus
tömörségű és erős költői képek a novellában jobban érvényesültek. A regényben
augmentált alakjaiban kevéssé válnak jellegzetessé. A regényben viszont, műfajának
megfelelően, remek példáját találjuk a ki nem mondott/ki nem mondhatott írói üzenet
megformálásának, megváltoztatásának.
dr. Szabó Pál előadása Hódmezővásárhelyen a Kárász József Emlékkonferencián
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Több életerőt!
(Ebbe Klövedal Reich: Napsütés és villámlás –
Grundtvig püspök élete és műve.)13
„Mint ahogyan a szarvas bőg
A hűsítő patak után,
Úgy vágyik szomjas lelkem hőn
Te utánad, Uram, Atyám,
Mert te vagy az éltető forrás,
S én úgy innék, innék, mert nincs más,
Mi szomjam végleg oltaná.”
A 42. zsoltár Grundtvig feldolgozásában. (Muzsay András ford.)
Grundtvignak, a dán újjászületés apostolának jószerével csak a nevét ismertük eddig,
és határokon túl terjedő nagy művét, a népfőiskolai rendszert. Pedig ﬁgyelemre méltó
és érdekfeszítő egész személyisége, életműve, gondolkodása. Magának a népfőiskolának az alapjait is világosabbá teszi. Számunkra pedig külön érdekes azért, mert a
problémák, amikkel szembetalálkozott, igencsak hasonlatosak a mi problémáinkhoz,
és éppen ezért a megoldásaiból is tanulhatunk. Ez a 2000-ben íródott, most magyarul
megjelenő életrajz fontos útmutató is lehet számunkra jelenlegi válságos és zűrzavaros
helyzetünkben.
Dánia egy mihozzánk magyarokhoz eléggé hasonló sorsú, kicsivé tett ország. Ennek
az okai is hasonlóak. Ellenséges szomszédok, külső túlerejű hatalmak támadásai sújtották a 19. században, felváltva angolok, svédek, németek. Elveszítette területének jó
részét, mindenekelőtt Norvégiát, amellyel 800 éven keresztül közös államot alkotott, és
amely időnként, régibb katasztrófák alkalmával, az ország megszabadulásának a bázisa
is volt. 1815-ben a bécsi kongresszuson már az is felmerült, hogy az egész országot meg
kellene szüntetni. (Még annyiban is van köztünk hasonlóság, hogy közjogi értelemben
ez a kongresszus a mindaddig létező, bár Habsburg uralkodó vezetése alatt álló Magyarországról se vett tudomást, mindössze az Osztrák Császárság tartományának tekintette.
Innen kellett aztán visszanyernünk a szabadságunkat 1848-ban.) A belső meghatározó
ok is hasonló, a vezető rétegeknek az érzéketlensége a valósággal szemben, és a nép
magára hagyatottsága egy posztfeudális-abszolutisztikus rendszerben. Hasonló volt a
társadalmi feladat is, a rendiség feloldódása egy polgári berendezkedésben, a földműves
parasztság polgárosodásával. Ez a dánoknak jobban sikerült. Talán mert mélyebb, spirituális alapja volt egy olyan lelki megújulásban, ami közvetlenül támaszkodott a hagyo13 A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség kiadásában 2011-ben jelent meg. A könyvet Lázár Ervin
János fordította, a verseket pedig Muzsay András.
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mányaihoz ragaszkodó parasztság vallásosságára. Újjászületési mozgalmuk a miénktől
eltérően emiatt lehetett folyamatos és teremthette meg végül a dán nép olyan egységét,
ami aztán kibírt minden további történelmi vihart. Grundtvig pedig ennek az egységnek
a legfontosabb összekovácsolója, és egyúttal szimbóluma is.
Az evangélikus lelkészcsaládba született Grundtvig kezdettől találkozott korának
egyik alapproblémájával. Az újkori európai történelem rendkívül negatív fordulata volt
az „államegyház” kialakulása, egyike valóságos problémákra, esetünkben a vallásháborúkra adott rossz megoldásoknak. „Az egyeduralom az Istennek leginkább tetsző
berendezkedés” – tanítja a felvilágosodás racionalista teológiája az életrajz-író tömör
összefoglalásában, imígyen alapozván meg az abszolutizmust, amit a hivatalos evolucionista történetírás mindmáig „szükségszerű fejlődési foknak” hajlamos tekinteni. A
19. századi szabadelvűeknek viszont az egyik legfontosabb követelése volt az egyház
és az állam szétválasztása, mert enélkül a politikai szabadság alapját képező lelkiismereti szabadság nem lehetséges. Grundtvigot ugyan aligha tekinthetjük szabadelvűnek,
de az államegyház-ellenességben teljességgel egyetértett velük, igaz, más kiindulásból : a hivatali hatalommal szabályozott hit ellentétes a lélek szabadságával. Ez őnála nem csupán elméleti tézis, hanem az egyik aktuális kérdése a dán egyházi és vele
szorosan összefonódó társadalmi életnek, amelynek a robbanásig feszült problémájává
vált a jyllandi elmaradott parasztok ragaszkodása ódon zsoltároskönyvükhöz, mialatt
az államegyház vezetői a racionalista, engedelmességre oktató hivatali szemléletű énekeskönyvet írták elő kötelező érvénnyel, és szankcionálták hatalmi szóval. Grundtvig
viszont nem csupán mellé állt a régi, pietista szellemű zsoltároknak, hanem maga is
zsoltárokat költött ebben a szellemben. Rengeteget, amelyeket mai napig énekelnek
a dánok. (Hála Muzsay András remek fordításának, most mi is élvezhetjük ezeket a
természetközeli északi keresztény romantika szellemében írott, engem Caspar David
Friedrich festményeire emlékeztető verseket.)
A célja, mint mondta, mindezzel az volt, hogy „beszéd és ének révén feljavítsák a
dánságot.” (Melyikünknek ne jutna itt az eszébe Kodály Zoltán és az ő „éneklő Magyarország” célkitűzése? Csakhogy Dániában énekelnek mind e mai napig.)

***
A hivatali tekintéllyel való szembenállásnak ezen a pontján találkozott Dánia leghíresebb ﬁával, Kierkegaardal is, aki fulmináns, botrányt kavaró írásokban támadta a lelkiismeretet és a gondolkodást gúzsba kötő államegyházat, benne a „megélhetési papokkal”.
Ebben teljes az egyetértés kettejük között. A hivatali alárendeltség elvét egyikük sem
tekinti valóságos egyesítő erőnek. Itt azonban máris elválnak egymástól. Kierkegaard
apokaliptikája szerint egyesítő erő már nincsen. „A nép átvette a hatalmat, és egyfajta
normalitás-zsarnokságot vezetett be – idézi őt Reich – amit csak akkor lehetett volna
megdönteni, ha a nép egyénekre bomlik. Eljött az ideje az egyén kategóriájának.”. A
közösségbe tartozás által jelentett korlátozást zsarnokságnak tekinti szemben az egyén
szabadságával, ami csupán Isten változatlanságával szemben korlátozott, sőt még ott is
megmarad a választási lehetősége. Fülep Lajos ennek megfelelően határozta meg kritikailag ezt a szellemtörténeti szerepet úgy, hogy „út az individualizmusba”.

86

Partium

Grundtvig, a cselekvő ember azonban a lélek szabadságát nem látja ellentétesnek
azzal, hogy a közösséghez tartozunk. Habár egyetért azzal, hogy nevetséges dolog „keresztény államokról” beszélni, ugyanakkor tagadja, hogy az egyesítő hit kiveszett volna
a népegyházból, vagyis elutasítja az érzés racionalista kalodája mellett a gondolat individuális elzárkózását is. „Az értelem egy érzés, ami önmagát felismeri, és ezt csak úgy
teheti, hogy olyan tettre bírja magát, ami megmutatja, micsoda valójában.” Hát ez igazán ellentéte Kierkegaard Ábrahámja töprengésének… De azért érdemes eltűnődnünk e
ﬁlozóﬁailag nem túlságosan képzett ember gondolatának következményén.
„Fény, ha nincs meleg,
Csak talmi remény.”
Írja egyik zsoltárában, mintegy előzetes kritikájaképpen a „Stallwarm” néven leszólt
emberközi kapcsolat nietzscheánus elutasításának, ami azután gondolkodók nemzedékeinek lett a jelszava mind e mai napig. Grundtvignál ez nem egyszerűen elvi megállapítás, hanem egész munkálkodásának, a gyülekezet, a nép és az iskola szilárd alapra
helyezésének a fundamentuma, miután egész életvitelének az alapja is. Az életének,
amelynek a fontosságáról az utolsó óráiban így beszélt: „Nem félek a haláltól, de ellenségem.”
A vitalitása lenyűgöző, az életrajz erről bőségesen beszámol. Itt elég erről annyit,
hogy még 75 éves korában is megnősült és gyereket nemzett. „Beoltotta az egyházat a
nemiségtől való félelemből eredő ájtatos cölibátus ellen, ami egyébként általános volt
az európai kereszténységben” – írja róla Reich.
„Csak bolond, ’ki szégyelli
Isten művét s en-világát.”
Így alapozza meg teológiailag az ő erőtől duzzadó, bár kétségkívül extravagáns életét is. Ami valóban nem is tetszett mindenkinek. Túl azon, hogy a hivatalos egyházi és
állami körök számára egész életében botránykő volt, a kényesebb ízlésű értelmiségieket
is riasztotta túlméretezett-színpadias egyénisége. „Túl sok van belőle.” Andersen egyszer alig állhatta meg, hogy ki ne nevesse, Kierkegaard meg lesújtó kritikába foglalta:
„jódlizó hegymászó és bömbölő kovács”. Mindazonáltal többről van itt szó, mint a színpadiasság kritikájáról – Kierkegaard magát a népegység-alapgondolatot tartja „fojtogatónak”, a szellem megrekedésének egy elmaradott formába való bezárkózással, és nem
is éppen oktalanul. (Lásd minálunk a Petőﬁ-epigonok problémáját).
„Legyetek gyorsak a hallásra, de nem az ide-oda hallásra, hanem hallgassatok fölfelé, mert onnan felülről csak jó újdonságot hallotok. Késedelmesek a szólásra, mert az
a fecsegés, amibe mi idelent hamar bele keveredünk, csak arra alkalmas, hogy a jó és
tökéletes ajándékokat kevésbé jóvá és tökéletessé tegye.” – írja Jakab apostol levelének
a kommentárjában, ezt a mi siralomvölgy-világunkat az égitől radikálisan elválasztva.
Grundtvig azonban az örökké megújuló élet nevében másképpen választja el ezeket.
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„A templom már csak régi ház,
Áll még, bár tornya leomlott,
Büszke tornya elporladt váz,
Harang se kondul, s nem hív ott,
Nem hív sem ifjat, aggot sem,
Lelke már rég elaggott benn,
Pihenést vágyó betegként.”
Rímel erre a következő vers.
„Tán klastrom állt itt egykoron.
Bence-nap éjén köd-torony
Fehérlik s kong elsüllyedt harangja.”
Ady Endre „Séta bölcső-helyem körül” versében, Debussy „La cathedrale engloutie”
hangképében ad ekképpen művészi formát a pusztulásnak. Grundtvig azonban másfelé
tart, amit az Újszövetségre támaszkodó hitében tehet meg, Pál apostol nyomán az élő
igét felidézve és szembe állítva a holt kultúrformával :
„Urunk bizonnyal nem lakik
Kézzel építendő házban.
(…)
A szellem templomépítő
Nem pap, s nem úr, hittérítő :
Szó szentesíti a házat!”
Egyházépítésének ez az alapja, egyúttal konﬂiktusainak a forrása is a hivatalos egyházzal. (Reich írja, hogy ezt az utolsó versszakot nem szokták énekelni még ma sem.)
A lényege ennek az igehirdetés szabadsága, ami ugyan Luther tanításának megfelel,
de az államegyház tekintélyének ellentmond. Maga a probléma azonban nem egyszerű. Grundtvig egész életében ki volt téve annak a nyomásnak, hogy lépjen ki és alapítson szabadegyházat, ő azonban mindig szembeszállt ezzel a szektás felfogással. „A
keresztény gyülekezetet jobban szolgálja, ha a szabad papválasztás a népegyházon belül
történne, mint ha azon kívül” – mondta. Mélyértelmű az indoklása is e farizeusinak tekintett szakadás elutasításának : „Egy szabad keresztény gyülekezet többé-kevésbé önmaga szenteskedésébe bukna bele, abba, hogy tökéletes kereszténynek tekinti magát.”
Így fogadja el elsőként a hivatalos egyházból kitaszított nagy ellenfelét, Kierkegaardt
is a szabaddá tett egyház nevében : „Lehetne pap anélkül, hogy olyan cselekedetre kényszerítenék a kereszténységet illetően, ami ellenkezne azzal, amit hivatásának tart.”
E két nagy ellenlábas dán prédikátor szintézisét talán egy magyar prédikátor teremthette volna meg. Fülep Lajos 21 évesen fedezte fel, Magyarországon elsőként,
Kierkegaardt, Harald Höffding koppenhágai ﬁlozóﬁaprofesszor német nyelvű könyvéből, akivel azután levelezett is. A tízes években pedig, lelkipásztori hivatástudata
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megszilárdulása után, éppen Dániába készült Kierkegaard tanulmányozására. A háború
egyebek között ezt is meghiúsította.
Fülep küldetéstudta azonban tulajdonképpen grundtvigiánus. Az élet szentségéről, a
gyülekezetről, a népről, a nemzetről, az anyanyelvről, a lelkipásztori hivatásról hozzá
hasonló nézeteket vall. Bizonyos fokig a későbbi „népi mozgalmat” előlegezi, aminek
a társadalmi lényege csakúgy mint Dániában, a parasztság polgárosítása, beemelése
a nemzetbe. A lényeges különbség, vagyis az, hogy a spirituális dimenzió hiányzott
a magyar mozgalomból, Fülep Lajosra éppen nem jellemző, ellenkezőleg, létfontosságúnak tekinti. Épp ez választja el leginkább a népi íróktól. Másrészt meg rálátása is
volt Grundtvigra, azzal a Nietzschén iskolázott, teológiailag és ﬁlozóﬁailag is mélyen
megalapozott gondolkodásával, amely pontosan felismerte azt is, hogy mi van az individualizmuson túl.

***
Grundtvig tevékenységének a kulcsfogalma a „folkeligheden”, ami annyira sajátságos, hogy Lázár Ervin frappáns magyar megfelelő híján, némi bevallott zavarral „népegységnek” fordította. (Különös pedig ez a hiány, hiszen a nép egységének a normatív,
megvalósításra váró igénye volt a magyar népi mozgalom lényege is. Miért nem alkottunk rá fogalmat ?)
A grundtvigi „egységnek” hármas, összefüggő tartalma van. Szociális, ami őnála
egyenértékűséget jelent, amit többre tart, mint az emberek különbözősége miatt eleve
utópikus egyenlőséget. Ennek az alapja a közös nyelv és a közös történelem, intézménye pedig az iskola. (Arról, hogy az iskolával kapcsolatban ez milyen igényt vet fel,
később ejtünk szót.) A másik a nemzeti, ami a nép akaratának a kifejeződése. Ennek az
állam az intézménye, amely érvényesíti a népi közösség értékeit és céljait. A harmadik
pedig az univerzális, a sokszínű szellemi élet dimenziója, aminek az intézménye az
egyház. Azonban nem hatalmi pozícióból. „Igazi keresztény hit csak a szabadságban
fejlődhet ki”, ahogyan az életrajz szerzője írja. A szabadság másrészt nem azonos a
libertarizmussal, mert a szellem uralma alatt áll. Ennek is komoly iskolapolitikai öszszefüggései vanak.
Grundtvig felfogása a szabadságról-népegységről tehát jelentősen eltér a nemzeti liberálisok demokrácia-felfogásától, mégpedig előnyére. Hiányzik belőle az a rögeszmés
nacionalizmus, amely „egyik szerencsétlenségből a másikba taszította Dániát” Reich
szavával. Ezzel szemben megteremtette a dán parasztság fölemelésével a dán népet.
A polgári liberalizmusnak és a paraszti konzervativizmusnak ez a szintézise az, ami
a dánokat mitőlünk előnyükre megkülönbözteti. („Dánia földje a nép tulajdona úgy,
hogy privát személyek csak használati jogot kaphatnak.” Mi magyarok ezzel kínlódunk
mindmáig, már jó másfélszáz éve.)
Grundtvig egész lénye és tevékenysége Luther alapján áll, az egyetemes papság elvén. A harca az egyház hivatali hierarchiája ellen a lélek szabadságáról szól. Ténylegesen főleg az igehirdetés szabadságáról, ami a korszak Dániájában valóságos társadalmi
probléma volt. Ez lenne maga az Élő Egyház. A nagy és mindmáig megválaszolatlan
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kérdés az, hogyan biztosítja e szabadság egyúttal az egységet. Grundtvig számára ez
létfontosságú kérdés volt.
Mellőzve a ﬁlozóﬁa és a teológia ezzel kapcsolatos elvont elmélkedéseit, nézzük meg
inkább a konkrét valóságot. „Grundtvig palástja alatt” elfért és mind e mai napig elfér
az egész dán nép. „Azok a Grundtvig-ikonok, amelyek oly sok dán otthon falát díszítik,
ősz szakállú öreget mutatnak, köztes állapotban a télapó, a roggyant agg és a Mi Atyánk
között. És igenis szimbolizálják azt a mindent átölelő, a népegységben hívő, bizalomteljes, harmonikus egyesítő erőt, ami áradt belőle. Azt mondják, hogy mindannyiunknak
helye van szárnyai árnyékában” – Reich. Ez az egység eredetileg az ő személyében volt
meg, és vele együtt mintha szerte is foszlott volna. Még a saját gyülekezete is hamarosan négy részre bomlott nem dogmatikai, hanem szervezeti ellentétek miatt.
Nemcsak egyesítő, hanem megosztó személyiség is volt a saját korában és azóta is,
maguk a dánok is fölöttébb ellentétesen ítélik meg. „Az őt követők kara szétesett abban
a pillanatban, amint eldobta a palástját és meghalt – mondja az életrajz szerzője. – De
az összes belháború ellenére a grundtvigi örökség mégis iránymutató erőként kristályosodott ki a dán történelemben.” (Ha már belejöttem az összehasonlításba, ilyesmi
minálunk nem létezik. Széchenyi-Kossuth, Tisza-Ady ősellenségekként állnak szemben
egymással mind e mai napig a magyar köztudatban. „Mondd, te kit választanál?” hív
fel öncsonkításra népszerű rockoperánk szövege. Mondjam azt, hogy úgy is nézünk ki
? ) Valamennyi, egymástól mégoly különböző mai dán politikai párt az ő örökösének
tekinti magát. Szellemi ellenfele, a szabadgondolkodó Brandes, kesernyésen el kellett
ismerje róla, hogy „tanításának növekszik az ereje, mert különféleképpen gondolkodó
elméket hoz össze egy ideál nevében.” Ekképpen lett például a náci megszálláskor az ő
hagyatéka a nemzeti egység és öntudat legfontosabb hordozója.
Ez az egység irracionális, fogalmi gondolkodásba nem fér, és ennyiben rációellenes
is. Mindenesetre kizárja azt a kizárást, amivel a fogalmi meghatározások tagadják egymást, és amivel a valóság egésze, a teljes jelenvalóság nem ragadható meg semmiképpen. Erről az irracionális egységről írja Reich : „Azt az élet és halál közti erjedést, amit
kifejezett, lehetetlen összefüggő cselekvési programmá tenni. Az általános létfeltételeknek adott hangot az emberélet szenvedélyes szeretetével.” Ez sugárzik a himnuszaiból
és zsoltáraiból. És maga a nagy ellenfél, a nietzscheánus harcos ateista Georg Brandes,
a halálos óráján az ő Jézus-versét mondta el:
„Ha végórám hozzád közel,
Szerettem képében jövel
És ülj ide le mellém,
Beszélgessünk, mint két barát,
Hol látjuk egy a másikát,
Bajunk mind elfelejtvén!”

***
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Minden, ami él, a földből nő ki. A földnek egy meghatározott részéből, és nem egy
lila absztrakt ködből. Grundtvig, a viking óriás, a dán földből. Az ő egység-építő munkája a dán népé és a dán evangélikus egyházé. Legyen hát mindenki dán és evangélikus?
Ez igen messze állt tőle.
Példaszerű Slesvig esete. Ez a tartomány sokszáz év óta a dán király hűbérbirtoka
volt, de többségében német lakosságú. A polgári nacionalisták mindenáron Dániához
óhajtották csatolni (amiből azután számos bonyodalom keletkezett), Grundtvig azonban
ellene szegült ennek, átmenetileg a népszerűségét is elveszítve emiatt. Az ő politikai
elgondolása ugyanis a nyelvhatár volt. Legyen mindenki saját maga, és legyen erős
önmagában ! Az élő fa a világ legszelídebb, legveszélytelenebb teremtménye, amíg
nyugodtan elidőz a földön, amelyből vétetett. De életveszélyessé válhat akkor, ha kivágják. Itt megint találtunk magyar analógiát, Karácsony Sándort, akinek ugyanez volt
a hitvallása.
Ez pedig már egyetemes mérce. A dán prédikátor és társadalomszervező ezzel lépte
túl hazája határát, a neve és a tanítása ezzel vált világszerte ismertté a népfőiskolai
mozgalomban. Ez is dán talajból nőtt ki, voltaképpen a paraszttársadalom önszervező
ösztönéből, amit Grundtvig felismert és aminek formát adott.
A kiindulási pontja az volt, hogy az 1814 óta immár kötelező népoktatás ide vagy
oda, a parasztgyerekek nem szerettek iskolába járni és nem szerettek tanulni sem. Ezt
a középkori skolasztikából meg porosz drillből összeállt konglomerátumot nevezte ő
„fekete iskolának”. „Hiányzott a tanulási kedv, az alkalmas tanárok, sok volt a lógás,
nagy a lustaság, sűrű a hiábavaló büntetés, szidalom, botozás. A szegény gyerekeket
rászoktatták itt a kényeztetésre, lustaságra, tehetetlenségre, könyvmolyságra és az öszszes többi polgári alantasságra” – mondja erről. Másrészt ez az iskolarendszer biztosította a privilegizált osztályok túlhatalmát is. Ő pedig, aki egy ideig szintén tanított is,
felismerte, hogy aki önként és kedvvel tanul, sokkal gyorsabb és jobb lesz, mint akit
kényszeríteni kell erre.
„A társadalom a közös észjárástól függ. A népegységtől. Az ehhez vezető utat kell
megalapozni” – írja Reich e programról, és egy pillanatra zavarba jövünk : nem Karácsony Sándor szövegét olvassuk most véletlenül ? Reich szerint „Grundtvig reménye az
volt, hogy a gyerekeket nem tették teljesen tönkre az ilyen javítóintézetekben, ifjúként
majd a népfőiskolán nyílt elmével megtanulhatják, miképpen is lehetnek dán állampolgárok és embergyerekek, nem pedig vizsgáztatott sárkánybábuk.” A vizsgarendszert
magát rendkívül ártalmas, kiküszöbölendő intézménynek tekintette, és a népfőiskoláit
épp ezért enélkül szervezte meg.
Az első népfőiskola Röddingben, Jylland félszigetén nyílt meg 1844-ben. Az alapja
a résztvevők szellemi közössége a tekintély helyett, és maga az iskola nem objektív
ismeretet, hanem „emberség-tant” közvetített. Mindazonáltal Grundtvignak kezdettől
szembe kellett néznie azzal az alapproblémával, amit londoni tanulmányútján látott.
„Az embereket a gépezet csupasz eszközökké alakítja a gépmester kezében, lélektelen
rabszolgákká a gyártulajdonosok földjén”, miközben kiszorítja a kézműveseket. „Vilá-

tél

91

gunk öreg napjaira nem tud anélkül megbékülni, hogy libamájról, borjúhúsról, gőzkalapácsról és politechnikai iskoláról ne álmodna.” – írja egyik levelében. Meg kell hát
tanítani az embereket, hogyan védhetik meg a szabadságukat, és éppen ez volna a népfőiskola legfőbb célja is. Így azonban a praktikus ismeretek oktatása is szükségképpen
bele került a tanrendbe.
Grundtvig idejében – mondja Reich – a változásokat a paraszti társadalomból az
ipari társadalomba való átmenet, az egyeduralomból a néphatalomra való váltás jelentette, ennek az igénynek felelt meg a népfőiskola. Az ezredfordulón viszont abszolút
elsőbbsége lett a munkaerőpiac által megkövetelt oktatásnak-képzésnek, ahol az egyén
szakmai kiképzését a lehető leghamarabb kell elkezdeni és minél hatékonyabban véghez vinni. Van-e megoldás ?
„A grundtvigi iskola célja a szabad szellem és egy szabad nép demokratikus állampolgárainak előhívása, szeretettel. Természetesen ennek is változnia kell, az idők kihívásával együtt. De csak annyira, hogy a cél megmaradhasson. Ha túl kicsit változik,
konok és szektás lesz. Ha túl sokat, feledékeny. Az ösvény a két szélsőség közt egyre
keskenyedik.” Így foglalja össze a tanulságot.

***
A könyv rövid áttekintést ad a népfőiskolai mozgalom elterjedéséről is szerte a világban. A jelszavát alighanem abban a ghanai népfőiskolai előadásban találhatjuk meg,
hogy nincs értelme a dán modellt erőltetni, ellenkezőleg, a helyiek legjobb kulturális
tradícióiból, életükből és értékeikből kell kiindulni. Ha ez hiányzik, akkor hiányzik a
motiváció, a tanulnivágyás is. A mozgalom lényege – foglalja össze ez az afrikai – az
egyenjogúak párbeszéde, a kedvvel végzett tanulás, a történelmi alapra épülő népközösség, a szabadelvűség és a hit, a tönkre nem tévő fejlődés.
Magyarország csak egyetlen példával került bele a könyvbe, a hantosi népfőiskolával, e kiváló agrárképző intézménnyel, amelynek élő dán kapcsolatai is vannak, nyilván
ezért volt róla tudomása a szerzőnek. Holott tekintélyes múltról számolhatnánk be, az
erdélyi Balázs Ferenctől és a sárospataki Újszászy Kálmántól kezdve a tatai népfőiskolán át a háború után – igaz, rendkívül rövid – virágzásnak indult mozgalomig. Nem
a szerző hibája, hogy ezekről nincs tudomása. Hiszen mi magunk is alig-alig tudunk
minderről.
Segítsen hozzá ez a könyv a magyar önismerethez is.
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BARNÁS MÁRTON

Biztonság
A lét bizonytalanság. Létbizonytalanság. Elnézést, de elgurultak a mosolytablettáim,
vicces cigarettát meg már elég régen szívtam. Szívtam én eleget. Így is, meg amúgy is.
Elég volt. A többi néma csend. Pedig próbálok szót érteni Kislányommal, Franciskával. Még azt sem írhatom, hogy nem megy. Burukkol nekem, mosolyog rám, én pedig
viszonzom. Bár általában én kezdeményezek, ő pedig mosolyog, de úgy, hogy én még
annál szebb mosolyt életemben nem láttam. Pedig az Anyja mosolya sem csúnya, de
Lányomé akkor is más. Teli hassal a mosolygás is jobban megy, nem csak a blues. Ma
is megeszegettük a lángost, ami jár nekünk. Feleségem a káposztásra szavaz, én pedig
sajttal, tejföllel szeretem. Franciskánál továbbra is az anyatej a nyerő, az majd később
lesz, mikor egy fél vaddisznó sem lesz elég neki. Jóltáplált, boldog Kislány. Tegnap
találkozott Franciska a Keresztszüleivel, s a Keresztszülők 8 hónapos Leányával, Reginával, s nagyon élvezte a találkozást. Életek, sorsok, vágyak találnak egymásra. Akár
a babák, szüleik szívében is. Csak a biztonság kellene. Az, hogy látom magunkat pár
évtized múlva is, még mindig élünk, s boldogok vagyunk. Rácsodálkozunk akkor a mai
fotóinkra, s minden meg van örökítve. Erre elég komoly esélyünk van. Minden örök.
Csak néha a jelenünk összezavar minket, s mindent. Az biztos, hogy Lányomat minden
nappal egyre szebbnek látom. Azt is érzem legbelül, hogy Ő minden nappal egyre inkább önmaga, s ez nekem egyre jobban tetszik. Nem az anyjával, vagy az apjával kell
Őt mérni, hanem önmagával. Vagy a mindenséggel, ha úgy tetszik.
Budapesten sétálva egy antikváriumban megtaláltam Földes Anna Színésznek született című könyvét. Földes
Anna engem is tanított a Bálint György
Újságíró Akadémián. Kiváló Tanárnő,
s ez a könyve (is) kiváló mű. Jó olvasni, s egy jó könyv olvasása után élni is
jobb. Jó annak, aki színésznek született.
Egyáltalán annak, aki tudja, minek született, mire kapott meghívást. Franciska
Lányom például Franciskának született,
Ő a mi Gyermekünk, s ez éppen elég.
Én pedig azért születtem, hogy az Ő
édesapja legyek, s nagyon rendben van
ez így.

Férﬁ fej (3.)

tél

93

DINÓK ZOLTÁN

Egy szomorú szilveszter
Forrott a városban a légkör. Esztelen kisgyerekek a trombitát fújták, hogy majd belészakadtak, durrogások hallatszottak minden felől, egymás után, szakadatlan.
Volt, aki már reggel részeg volt, délre pedig egyre többen. Valóságos anarchia lett
úrrá a városon.
Reggel anyám a piacon volt. Nővérem Pesten volt, még dolgozott aznap. Csak én és a
testvérem, a bátyám voltunk itthon. Délelőtt, fél tizenegykor még mind a ketten az ágyban lustálkodtunk. Szerettem volna egy jót mulatni. Mármint este valahova elmenni.
Az anyám ahogy hazatért mákos bejglikkel és egyéb ﬁnomságokkal, már láttam rajta,
hogy részeg. Mikor felkeltem már megmukkanni se volt kedvem, hogy miért részeg,
inkább visszafeküdtem.
Már dél felé járt, mikor még mindig az ágyban heverésztem. Hirtelen csenget a kaputelefon. Anyám sógornője jött színültig megrakott szatyrokkal, valami meglepetéssel.
Egy szál pizsamában a konyhában álltam Éva előtt s kérdezte, miért nem vagyok már
felöltözve.
– Nem mindenkinek olyan jó a kedve – fakadtam ki indulatosan.
S erre anyám így fakadt ki kábultságtól, dadogó hangon:
– Akkor feküdj vissza!
S vissza is feküdtem, miután ilyen ünneprontó voltam s Robert Musil könyvét vettem a kezembe, hogy valamit olvassak is ne csak heverésszek. Beszélgettek, miközben
anyám sógora is egyre ittasabb lett. Behallatszott a szobámba Éva és barátnője mindenféle apró gondja, ezt a pletykabeszédet másnak is hallani kellett volna. Másból se álltak
csak egymás áskálódásait, intrikáit megvitatni. Jót nevettem, mikor bátyám bemutatkozott Évának, boldog új évet kívánva s lecsendesedett a pletykázó dialógus, s bátyám
rágyújtott. Erre én is kimentem s rágyújtottam úgyszintén.
– Aztán hogy vagy, Zoli? – kérdezte Éva
– Megvagyok – feleltem
– Megy az írás? – kérdezte Éva
– Megyeget – válaszoltam
– Képzeld, egyszerre vagy hét-nyolc novellán dolgozom. És még
a tanulmányokat nem is mondtam.
– Én munkásnő vagyok, szerencsére nem az irodalom jár a fejemben.
– Miért szerencsére? – kérdeztem
– Áhh, buta vagyok hozzá. Akkor te nagyon elvarázsolt lehetsz.
– Nem vagyok elvarázsolt – válaszoltam
S tovább folytatták a beszélgetést. Láttam rajtuk, a szemük fényén látszott, szinte
csillogott, annyira lerítt róluk, hogy valahova készülnek. Én meg visszafeküdtem, könyvel a kezemben. Közben meg behallatszott a mindenféle pletyka.
„ A Sándornak van egy jó állása, van egy barátnője” – mesélte Éva.
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„Ott ahol te dolgozol?” – kérdezte anyám
„Igen, olyan rendes srác” – válaszolt Éva
Miközben a könyvem sorait olvastam, akaratlanul is odaﬁgyeltem a pletykákra.
Nemsokára kopogtattak. Éva két barátnője volt az, Dolly és Katalin. Nagy volt az ünnepi hangulat a házban. De én csak röhögtem magamban, ezeknek a ﬁatalságukból kinőtt,
még mindig mohó vágyakkal megáldott és még mindig ﬁatalhoz hasonlítani akaró nőszemélyeken. Na de hát mindegy, ilyenek az emberek, engem aztán ez nem fog zavarni.
Legszívesebben kimentem volna a konyha elé s rájuk mordultam volna:
– Ej, mi végre ez a jókedv, én ﬁatal vagyok s fele annyira nem vagyok olyan vidám,
mint ti!
Nevetgélünk, nevetgélünk? Jókedvünk van? Hát az ördög vigyen
benneteket, lennétek egy ﬁatal író helyébe! Volna fogalmatok a költői kínokról, hányatott sorsról…
Komolyan éreztem hogy a nagy önfeledt, feldobott hangulatú beszélgetésbe berontok
s megmondom az én szívem fájdalmát is.
Aztán türtőztettem magam s csendben a szobámban maradtam.
Bátyám a számítógéppel volt elfoglalva. Őt aztán tényleg nem érdekelték ezek az
emberek. Mindig is irigy voltam a bátyámra, hogy olyan könnyen lerázza magáról az
embereket, mindenkit. Aztán négyesben elmentek egy éjszakai bálba, ahol mindenféle ﬁnom étel és ital várt rájuk. Már esteledett s én a barátommal beszéltünk meg egy
találkát egy kocsmában. Hát felhívom s közli, hogy testvére rosszul lett a sok ivástól,
ne haragudjak, nem tud eljönni. Így hát fogtam magam s egyedül mentem a kocsmába.
Egyedül ültem a sarokban a doboz sör mellett a pincérnő meg ideges volt. Nyilván
várta az esti tíz órát hogy bezárhasson. Tényleg feltűnő volt, hogy egyedül ültem a
kocsmában.
– Mindenki megy valahová – gondoltam – én meg egyedül maradtam. De a jó néhány
pár doboz sör megtette a hatását. Részegen hazabandukoltam, a ház ajtaja zárva volt, a
lakáskulcsommal kellett kinyitnom, már a bátyám is elment valahova. Ahogy levetkőztem, szörnyű hányinger vett erőt rajtam, de cigarettára rágyújtottam s lassacskán elmúlt
a hányinger. Egyedül voltam otthon, egyedül vártam az éjfélt. Nemsokára el is jött, bár
örökkévalóságnak tűnt az a másfél óra, hosszabbnak, mint az egész év. Volt a hűtőben
egy üveg pezsgő, amit remegő kezekkel bontottam fel, mert féltem, hogy megsérül a
kezem.
Puff – egy nagyot durrant s a himnusz alatt megittam egy pohárral. S a lehető legboldogabb, legőszintébb szívvel kívántam egy valóban boldog újévet.
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A felújított könyvesbolt

Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt
1994-ben született az ötlet ifj. Bencze Mártonnal beszélgetve, hogy az - 1890-ben
Petz Samu építész, műegyetemi tanár által megálmodott – unitárius székház épületének,
a Budapest, V. Alkotmány utcai oldalon lévő helyiségében, a többi egyházhoz hasonlóan az unitáriusoknak is legyen könyvesboltjuk. Még abban az évben, Gergely Felicián
mentornak lehetősége nyílt az ötlet megvalósításához szükséges nem csekély anyagi
fedezet megszerzéséhez, az egyház számára. Minden támogatást megkapva ifj. Bencze
Mártontól – aki akkor a Magyarországi Unitárius Egyház egyházi titkára volt -, 1995
januárjában a Heltai Gáspár Kft. létrejöttével adódott a lehetőség, hogy ugyanazon év
tavaszán megnyíljon az unitárius könyvesbolt a Kft keretén belül. Ettől az évtől kezdve
a mai napig Gergely Feliciánné a könyvesbolt vezetője.
A Heltai Gáspár Kft. első ügyvezető igazgatói voltak ifj. Bencze Márton, majd Demján
Sándor. A jelenlegi ügyvezető 2002 januárjától Kelemen Attila okleveles mérnök, aki
nélkül az új szépséges könyvesboltunk nem jöhetett volna létre, és nem tudnánk működtetni a régihez képest többszörös sikerrel.
Az elképzelés az volt, hogy elsősorban a magyarországi és az erdélyi unitárius kiadványokat fogja népszerűsíteni az üzlet, illetve olyan könyveket árusítunk, ami valamilyen módon az unitarizmushoz, vagy az unitáriusokhoz köthető, bárhol is éljenek a
világon. A mi vallásunk nyitottságának megfelelően, más egyházak kiadványainak és
hangzó anyagainak is méltó helyet biztosítunk könyvesboltunk polcain. Vallási témájú
könyveken kívül Erdélyt, Kárpátalját, Felvidéket és az ott élő embereket bemutató kiadványokat, illetve ehhez kapcsolódó térképeket is árusítunk. A könyvesbolt könyveinek
kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy a határon túl élő magyarok gondjaival, örömeivel, életével foglalkozzanak a kiadványok, és itt a magyar a hangsúlyos szó, hiszen
az unitárius egyház az egyetlen magyar alapítású egyház.
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Nyitás óta az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyveinek fő terjesztői
vagyunk, és azóta részt veszünk az évenkénti konferenciájukon, amely mindig más
helyszínen, ill. országban kerül megrendezésre. Ezeken a rendezvényeken egy héten
keresztül, mintegy vándor könyvbemutató, kb. százötven könyvcímmel, (amelynek jelentős része unitárius kiadvány) Európa számos országában és a Kárpát-medence szinte
minden államában keltjük jó hírét a magyarországi unitáriusoknak.
Minden esztendőben részt veszünk könyves összejöveteleken, amelyek közül a legnagyobb az Ünnepi Könyvhét, ahol több százezer ember fordul meg. A pavilonunknál, évről évre nagyobb az érdeklődés. Dedikációkat szervezünk, írók, költők, lelkészek, közéleti emberek közreműködésével. A teljesség igénye nélkül álljon itt pár név:
Bencze Márton, Rázmány Csaba, Kelemen Miklós, Pap Gy. László, Kászoni József
unitárius lelkészek. Kányádi Sándor, Jankovics Marcell, Lászlóffy Aladár, Kántor Lajos, Gálfalvi György, Bencsik Gábor, Gáspár Ferenc, Veres Emese-Gyöngyvér, Kriza Ildikó, Frenkl Róbert, Balla D. Károly, Szinte Gábor, Mezei Károly, Pósa Zoltán, Karner
Ottó, Benedek Szabolcs, Kincses Zoltán, Kicsid József, Tomcsányiné Szemere Sarolta,
Szidiropulosz Archimédesz, Katona Csaba, Szekeres Lukács Sándor, a Partium Műhely
és még sokan mások. A fenti névsorból kiviláglik, hogy az egész Kárpát-medence szellemi élete megfordult az évek során pavilonunknál. Itt nagyon jó unitáriusnak lenni,
megmutatni kincseinket, bemutatni egyházunkat és vallásunkat.

Pavilonunk az Ünnepi Könyvhéten

Meghívtak bennünket a Szent István Keresztény Könyvhétre is, ahol minden tekintetben eredményes hetet töltöttünk el a többi keresztény egyházzal együtt.
Mai helyén, az Alkotmány utca 12. szám alatt 2004. március 30-a óta működik a
könyvesbolt, melynek helyiségeit a Heltai Gáspár Kft. a Magyarországi Unitárius Egyház gyönyörű műemlék épületében saját tervezéssel és kivitelezéssel újította fel.
Budapest egyik legszebb könyvesboltja lett az „új” üzlet, ahol az unitárius jelleget
nem csak a könyv választéka és szellemisége mutatja, hanem egy emlékhely is, ahol
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Filep Imre, Ferencz József, Huszti János, Bencze Márton és Rázmány Csaba püspökök
arcképe, és Bencze Márton palástja látható. Az emlékhelyet azért valósítottuk meg, mert
néhai püspökeink nélkül nem jött volna létre, és nem működött volna a Magyarországi
Unitárius Egyház.
A szorosan vett könyvesbolt jelleget kibővítettük, és rendszeresen kiállításokat, tárlatokat, könyvbemutatókat, előadásokat is tartunk.
Az üzlet a könyv választékon és a rendezvényeken keresztül be tudja tölteni azt a
kirakat szerepét is, amit az egyház bemutatásán túl, az olvasni szerető unitárius hívek és
az utca embere számára addig a régi üzletben csak korlátozottan tudott megtenni.
Szemezgetve az utolsó évek programjaiból:
Könyvbemutatók:
• Török Bálint: Farkas esz meg, medve esz meg
• Szinte Gábor: Erdélytől Firenzéig
• Szinte Gábor: II. Szilveszter a Tudós
• Ötven év 1956-2006 EPMSZ
• Obrusánszky Borbála: A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései
• Bakos Kiss Károly: Legyen vers
• Karner Ottó: Zebegényi mesék
• Szekeres Lukács Sándor: Székely Mózes
• „Tett és semmi más..” Szinte Gábor festőművésszel beszélget Mezei Károly
• „Magyarország szíve vidéken van..” Hámori József agykutató akadémikussal beszélget Mezei Károly
• Csillag Éva: Boldog lelkek – Molnár C. Pál festőművész istenes művei
• Tomcsányiné Szemere Sarolta: A mennyezet virágai
• Medvigy Endre (szerk.) Nyírő József: A csillagig érő emberek I.
• Pap Gy. László: Én mégis a szívnek hiszek
Egyéb rendezvények:
• Kővágó Nagy Imre festőművész kiállítása,
• Csorba Katalin szobrászművész Kós Károlyról készült szobrának, ünnepélyes átadása, és kamara kiállításának megnyitója,
• EPMSZE Szabadegyetemi Estek öt éven keresztül,
• Unitárius Alkotók Társaságának őszi tárlata,
• Szinte Gábor unitárius festőművész 13 darab freskóképéről készült nagyméretű
fotó sorozat kiállítása. A freskók a franciaországi Saint-Simon templomában kerültek végleges helyükre, melyek II. Szilveszter pápa életének fontos állomásait,
álmát - ahol Gábriel arkangyal arra inti, hogy küldjön koronát a magyaroknak- és
az esztergomi koronázást mutatja be.
• Kuti Zoltán fafaragó kiállítása
• Természetesen az új üzletben is helyet adtunk három évig a „Dinnyés klubnak”,
ahol Dinnyés József daltulajdonos volt a házigazda.
• Jelenleg már harmadik éve működik az Osztováta együttes klubja Zoltáni Zsolt
vezetésével.
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Szinte Gábor festőművész kiállításának megnyitója

A könyvesbolt irodájában üzemel a Heltai Gáspár Kft is, amely az egyház működését
is segíti. 2002 óta Kelemen Attila ügyvezető igazgató vezetése alatt nemcsak az Alkotmány utca 12, - Nagy Ignác u. 2-4, - Szalay u.13. sz. által határolt templomos műemlék
ingatlant kezeli, hanem az ország területén lévő unitárius egyházi ingatlanok felújítását
is irányítja.
Könyvek sorát adta ki, vagy támogatta a Heltai Kft.
• dr. Sztankóczy Zoltán: A Máté, a Márk és a Lukács szerinti evangéliumok magyarázata
• dr. Sztankóczy Zoltán: Szemelvények unitárius és szabadelvű keresztények írásaiból
• Gosztonyi Péter: A magyar Golgota
• dr. Sztankóczy Zoltán: Ökumenikus gondolkodás és hit
• Rázmány Csaba(szerk.): Varga Béla válogatott hittani művei
• dr. Nyiredy Szabolcs (szerk.) Brassai Sámuel (1797-1897) emlékezete
• Kelemen Miklós: Enyedi György
• dr. Sztankóczy Zoltán: János evangéliuma és a Jánosi levelek
• Kelemen Miklós: Heltai Gáspár
• Bencze Márton: Az Ó-és Újszövetség összefüggése, a kettő egysége
• Kászoni József: Csak Neki szolgálj!
• Rázmány Csaba (szerk.): Egy az Isten
• Jancsó Árpád – Szekernyés János: Maderspach
• Jancsó Árpád-Balla Lóránd: Temesvár régi ábrázolásai
• Szekernyés János: Bartók és a Bánság
• Kelemen Miklós: Unitárius Értesítő és az Unitárius Élet repertóriuma 1922-2005
között
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• Pap Gy. László: Bágyoni hangos fájdalom
• Pap Gy. László: Én mégis a szívnek hiszek
• Osztováta együttes Juhász gyula megzenésített versei CD

Könyvbemutató a könyvesboltban

A könyvesbolt fenntartásához mindig szükséges volt a Magyarországi Unitárius Egyház vezetőségének erkölcsi és anyagi támogatása, amit ezután is szeretnénk megkapni.
Az egyház mindenkori vezetői, Bencze Márton és Rázmány Csaba püspökök, dr.
Murvay Sámuel, Mikó István és Elekes Botond főgondnokok segítették munkánkat.
Köszönjük.
Továbbá, köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az elmúlt tizenhat évben kiadói,
szervezői munkánkban közreműködtek, vásárlóink voltak, rendezvényeinken részt vettek és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz.
Szeretnénk, ha továbbra is igaz lenne, amit egy tiszteletbeli konzul mondott:
„ Ha én bejövök ide az unitárius könyvesboltba, akkor úgy érzem, mintha egy jószolgálati követségen lennék.”

Gergely Felicián
mentor
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Kelemen Attila
Heltai Kft. ügyvezető
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HÍREK
Idén 15. alkalommal adták át a Balassi Bálint-emlékkardot: Tamás Menyhért költő és
Iván Canev bolgár műfordító kapták a Gellért szállóban. Korábban többek között Buda
Ferenc, Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Utassy József és Vári Fábián László részesült az
elismerésben.

Magyar Kultúra Napja
Szatmárcsekén a Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen dr. Görömbei András akadémikus vette át az idei Kölcsey-emlékérmet.
Ezen az ünnepen a beregszászi Európa- Magyar Házban tudományos eszmecserére,
kiállításra, könyvbemutatóra illetve díjak átadására került sor. Pomogáts Béla irodalomtörténész beszélt a magas kultúráról, a tömegkultúráról és a népi kultúráról. Megjegyezte, hogy sajnos napjainkban egyre jobban eluralkodik a tömegkultúra.
Az ünnepség a városi posta falán lévő Kölcsey-emléktábla megkoszorúzásával folytatódott, majd a helyi művészeti iskolában ért véget.
Ungváron a Dayka Gábor középiskolában immár 13. alkalommal került sor a Himnusz-mondó versenyre.

***
2011. február 5-én 58 éves korában elhunyt Dr. János István a Nyíregyházi Főiskola intézetigazgató-helyettese, főiskolai tanár, Wetsik Vilmos díjas irodalomtörténész, a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapítója és elnöke, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság megyei tagozatának társelnöke, a Kölcsey Társaság vezetőségi tagja, a Kazinczy Társaság, a Bessenyei Társaság, a Hungarológiai Társaság tagja, az MTA köztestületi tagja, a Vörös Postakocsi című folyóirat szerkesztőségi tagja, a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem vendégprofesszora. Tudása, humora és elméssége miatt becsült és
szeretett barátunk. A Partium folyóirat is közölte írásait.

Kiállítás Szinbád szellemében
Szinbád címmel rendeztek képzőművészeti kiállítást a nyíregyházi Városi Galériában a főiskola Hangszókép rendezvénysorozatának részeként 2010. telén. A kiállított
alkotások Krúdy Gyula ihletésében szólnak hozzánk.

***
Dr. Jánosi Zoltán (prózaíró, költő, esszéíró, irodalomtörténész) kapta az idei Ratkó
József-díjat.
A Ratkó József-díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány Ratkó József szellemi és művészi teljesítményének emlékére. Ezzel a díjjal
olyan alkotókat kívántak elismerni, akiknek életműve, esztétikai és erkölcsi értékrendje
megkérdőjelezhetetlen, s a tájhoz és megyénkhez (Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye) sajátos kötődésük van. 1996-tól szüneteltette a kuratórium a díj kiosztását, mivel a szín-
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vonalat meg akarták őrizni. (1993-ban Balázs József író, 1994-ben Nagy Gáspár költő,
1995-ben Aczél Géza költő és Szöllősi Zoltán költő vehették át a díjat.)
Ratkó József születésének 70. évfordulóján 2006-ban civil kezdeményezők kérvényt
nyújtottak be a Megyei Közgyűléshez, hogy támogassák a díj újraindítását. A díjat 2006
őszén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat határozatával örökbe fogadta,
és megteremtette a Ratkó József-díj működésének anyagi feltételeit. 2007-től tehát a
megye rangos irodalmi- művészeti díjaként újjászülethetett ez a nagyszerű hagyomány.
Azóta a díjat Vári Fábián László költő, néprajzkutató (2007), Elek Tibor irodalomtörténész, esszéíró, kritikus, szerkesztő (2008) és Tóth Erzsébet költő, kritikus (2009) vehette át. 2010-ben a kuratórium egyhangú döntése alapján dr. Jánosi Zoltánt találta méltónak a díjra, amelyet a Nyíregyházi Főiskola rektora 2010. december 1-én vett át Seszták
Oszkártól a Megyei Közgyűlés elnökétől. Dr. Görömbei András (debreceni professzor)
a kuratórium elnöke kiemelte, hogy a költőként és prózaíróként is kiváló Jánosi Zoltán
által képviselt új kultúrszemlélet megkerülhetetlen, és az európai kultúrában is új horizontot nyitott. Munkássága által nemcsak Nagy László költészete vált közismertebbé,
de Ratkó József költészetét is fényre emelte, elfeledett értékeket mutatva meg. Jánosi
Zoltán a díjjal járó 100000 Ft-ot a Nyíregyházi Főiskolán tanuló állami gondozott hallgatók alapjára ajánlotta fel.

***
Ungváron az Együtt kárpátaljai folyóirat a Váralja múzeum-kávéházban irodalmi estét tartott, ahol Csordás László bemutatta „Véred tinta / Lelkedben oldalak” címmel a
Bakos Kiss Károly és Lőrincz p. Gabriella verseiből készült válogatást. Az esten részt
vett Felhős Szabolcs a Partium lap főszerkesztője is, aki ismertette a folyóiratot a szép
számú hallgatóságnak. Interjút adtak mindannyian az ungvári televíziónak.

***
A mátészalkai Szatmári Múzeumban emlékezetes kiállítás nyílt 2010. december 13án. Potyók Tamás festőművész festményeit szigor és kegyetlenségig következetes önvizsgálat jellemzi. Ízig-vérig festő, tehát színekből építkezik, s nem színpadi gesztusokból. Módszere az elemző művész megalkotása. Ez a ﬁatalember a festészet klasszikus
értékrendje szerint kíván dolgozni. Nem időszerűtlen, hanem időtlen mindaz, amihez
méri magát. A tárlatot Vitéz Ferenc (főiskolai docens, művészeti író) nyitotta meg.
A Holló László-díjat Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus, a Holló László-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át a művésznek.

***
Pénzes Ottó a Mátészalkai Művészbarát Egyesület elnöke, tanár új kötete „Magad,
hogy meg ne botolj, másnak is világolj” címmel jelent meg 2010 telén. Közéleti írásait
(városának múlt és jelen kultúrájáról és művészetéről) foglalta össze a szerző ebben a
kötetében.
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Dél-alföldi hírek
Január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban, immár több éves hagyományt követve, tartott irodalmi estet a
Szegedi Írók Társasága. Az esten a 2010-ben megjelent Szegedtől Szegedig Antológiában megjelent műveikből olvasott fel Pákozdy Miklós író, műfordító, Pásty Júlia író és
dr. Szabó Pál költő, az írótársaság alelnöke, aki a Hymnus keletkezéséről és értelmezési
lehetőségeiről is beszélt.

***
Január 21-én, Szegeden a városi megemlékezés keretében a Szegedi Írók Társasága
képviseletében dr. Szabó Pál vett részt és koszorúzta meg a Dóm téren lévő Hymnus
emléktáblát. Majd a Művészetek Házában ezután tartották az idei Kölcsey-érmek díjátadó ünnepségét is. Az irodalmi tevékenységért járó érmet dr. Apró Ferenc helytörténész kapta meg.

***
Január 21-én a hódmezővásárhelyi Kárász József Alapítvány a Németh László Városi Könyvtárban saját tagjainak írásaiból összeállított irodalmi antológiát mutatott be
Vásárhelyi Körtánc címmel.

***
Január 22-én a hódmezővásárhelyi Wass Albert Irodalompártoló Egyesület versés prózamondó versenyt rendezett, valamint vetélkedőt tartott a helyi ő-ző nyelvjárás
megőrzése és megóvása céljából. A zsűriben részt vett a Szegedi Tudományegyetem
nyugalmazott nyelvészprofesszora, Dr. Szabó József is, valamint dr. Kacziba Ágnes a
Szlavisztika Intézet docense.

***
Február 15-én, Algyőn, a Faluházban a Sok mindentudás Egyeteme előadássorozata
keretében dr. Szabó Pál történész, költő tartott előadást 1440-Nándorfehérvár első török
ostroma címmel.

***
Február 20-án, 69 éves korában Katona Judit Kölcsey díjas költő, a Magyar Írók
Szövetsége tagja, a József Attila-i hang női megszólaltatója, távozott örökre közülünk.
Lelki üdvéért március 25-én a Kálvin téri református templomban emlékeztek meg.

***
Február 22-én, 62 éves korában elhunyt Dr. Olasz Sándor irodalomtörténész, a Tiszatáj
főszerkesztője, aki tavaly szülővárosától, Hódmezővásárhelytől vehette át a Pro Urbe
díjat, valamint a Szegedért Alapítvány művészeti kuratóriumának Gregor József díját.
Barátai, tisztelői március 2-án vehettek tőle végső búcsút az újszegedi temetőben, ahol
a Szegedi Írók Társasága nevében Veszelka Attila elnök búcsúztatta.
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tél

103

Február 25-én, Szegeden dr. Tatár Rózsa író, a Szegedi Írók Társasága tagja, a Magyar Ízek Házában „Egy év, három novellapályázat, három díj” címmel irodalmi felolvasóestet tartott, amelynek háziasszonya dr. Szondi Ildikó, a Szegedi Közéleti Kávéházi
Estek főszerkesztője volt. Március 3-án dr. Tatár Rózsa a budapesti Krúdy Körben mutatkozott be a budapesti Szabó Ervin Könyvtár Eötvös Könyvtárában.

A TÁMOGATÓINK:
Balázs Ferenc Beregi Népfőiskola
Heltai Gáspár Kft. 1055 Budapest, Nagy Ignác út: 2-4.
Nagy Miklós vásárosnaményi vállalkozó
Asztalos István jándi erdészmérnök
Csarodai Polgármesteri Hivatal

Grundtvig
norvég evangélikus püspök, a népfőiskolai mozgalom atyja
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