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Az olvasószerkesztő jegyzete

Aki a szöveget pelenkázza

Hogy is kezdődött? Talán azzal, hogy jó apám „add oda” kérésemre megkérdezte: „kinek 
adjam oda?”, s azt sem igen értette, hogyan kell a villanyt feloltani. Igen, valószínűleg ekkor 
„fertőződtem meg” (a meglévő ráhangoltság mellett) az anyanyelv szeretetével.

Mert mi is egy olvasószerkesztő (szöveggondozó-korrektor) feladata? A helyesírási hibák 
kiküszöbölése mellett a nyelvhelyesség ápolása. S ezért érint érzékenyen, ha azt látom-hallom, 
hogy sok helyen „megfeledkeznek” foglalkoztatásukról. (Mert nem csak magyar szakos dip-
lomával lehet ezt a munkát végezni, „megteszi” egy korrektori tanfolyam is, de az elengedhe-
tetlen – milyen szép, csupa e-betűs szót sikerült találnom, más írásában valószínűleg kicserél-
ném… –; vagy hol vannak a régi-jó nyomdász-korrektorok?!

De most szemelgessünk  egy kicsit „gyűjtőmunkám” (nem e folyóiratból való!) darab-
jaiból:

Volt, aki úgy találta, „kevesen járnak a néptelen utcákon”; mást az „ünnep fénye elhomá-
lyosított”; X minden tanítványát „önmaga irányába lendítette”; Y gépkocsija pedig „egyene-
sen csúszott a végtelen felé”; az is előfordult, hogy „egyes polgárok fehér gallérjuk bástyái 
mögül követték el a bűncselekményeket”, de sebaj, mert „az aggodalom kezdett felszámolód-
ni”, sőt „a gólya is kopogott már Kovácsék kéményén”.

És ekkor jön a szöveggondozó, ha úgy tetszik, olvasószerkesztő, és helyrepofozza a kissé 
szétzilálódott vagy értelmetlen szöveget.

Amíg azonban a szövegen megjelenés előtt még lehet segíteni, a rádióban, tévében el-
hangzottak szabadon kerülnek ki az éterbe. S hallom a riporter kérdését: „Mi volt az oka a 
forint fantasztikus  gyöngülésének?” X-et pedig valaki más „nem akarja hibáztatni érdemtelenül”. 
Máskor megnyugtattak, mondván: „alig van esély a nukleáris balesetre”. A gombabetegségek 
felületesek, a hőmérséklet pedig nem szökhet 23 fok alá. A Paprika c. műsorból pedig megtud-
tuk, hogy „hallani, amikor a cukor nem karistolódik az edény alján”.

De hogy a saját portám előtt is söprögessek, most már csak azt kellene tudnom, vajon 
csendőr avagy cserndőr-e a helyes írásmód?…

Szentandrási Erzsébet

Áprily Lajos 1887–1967
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Uram, áldott minden hegyed,
zöldbe ojtott természeted,
mint tökéletes dallamok,
alant zúgnak friss patakok,
számos színes bogár zümmög,
vén fenyőd alatt hűsölök,
megszűri tüzes nap hevét,
és rút bűnt látok szerteszét,
eleven teremtményedét,
szabdalják hegyed szeletét.

Mind esendő, aki irtja,
ki bölcs türelmedet bírja,
adj hát éles látást nekik,
szép hegyeid „szétművelik”,
a pusztítás több mint káros,
csutakra nő puszta, város,
Uram, rendelj megállj-t nekik,
mert gyermekeik szenvedik.

Gyergyóditró, 2007. július 21.

Beyer László

Filmszerep
(Csak ha az utolsó fát is kivágták, az utolsó halat is kifogták az emberek, 

csak akkor értik majd meg, hogy a pénzt nem lehet megenni – tomohavk indián)

Budapest

Kányádi-illusztráció

Kányádi-illusztráció

Külvárosi jelenet II.
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Mit mondhat Európa és a magyarság esé-
lyeiről egy környezetgazdász, aki az éghaj-
latváltozás következményein tűnődve időről 
időre egy katasztrófafilm díszletei és drámája 
kellős közepén találja magát. Sokszor hallott 
rémképek válnak egyre valóságosabbá: gya-
koribbak lesznek az időjárási szélsőségek, nő 
a katasztrófaveszély, kiszámíthatatlan lesz az 
élelmiszer-ellátás, eddig nem ismert beteg-
ségek jelennek meg, új népvándorlás várha-
tó. Eközben a magyarság lélekszáma egyre 
fogy, veszélyben vannak ivóvízbázisaink, a 
földjeink, családjaink. 

De elég! Elég volt a rémképekből, és elég 
volt abból is, hogy a magyarság pohara min-
dig félig üres!

Ekkor eszembe jutott egy régi történet…
Budapestiként nagyon sok meglepetést 

rejtettek számomra az egyetemen a növény- 
és állattan órák. Elsősként az egyik terepgya-
korlaton találtam egy számomra csodálatos 
képződményt. Egy fenyőtobozt, amelynek 
az egyik oldalából egy kicsi ág nőtt ki. Az 
örömöm határtalan volt, azonban a gyakor-
latvezetőm elmagyarázta, hogy amit talál-
tam a Chermes abietis, vagyis a fenyőgubacs 
tetű szúrásai okozta szövetburjánzás. Egy 
daganat.

Igen, a legundorítóbb daganatot, a legvissza-
taszítóbb kelést is mennyei csodának hihetjük, 
ha nem ismerjük fel. Azonban, ha megfelelő 
ismereteink vannak, akkor akár az éghajlat-
változást okozó hatások csökkentésében, akár 
az ahhoz való alkalmazkodásban, de egyéb, a 
nemzetünket érintő veszély- és kényszerhely-
zetekben tudunk sikereket elérni.

Ugyanakkor az előbbi történetben van 
egy csavar. Ez pedig az, hogy a gubacs csak 

a lucfenyő szempontjából káros és pusztító, a 
tetűnek igazi sikertörténet.

Az éghajlatváltozás kapcsán időről idő-
re idézik Mark Twain elhíresült mondatát, 
miszerint „Nem attól kerülsz bajba, amit nem 
tudsz, hanem attól, amit biztosan tudsz, de nem 
úgy van.”

A XIX. században is foglalkoztatta az 
emberiséget az éghajlatváltozás, és meg-
próbáltak alkalmazkodni hozzá. De akkor 
a lehűléstől féltek. Egy 1889-ben megjelent 
plakát (Camille Flammarion) egy jégben 
megdermedt tájat ábrázol, és két egymásba 
kapaszkodó, egymást ölelő ember csontvá-
zát. A plakáton ez a felirat áll: „A hideg elérte 
az utolsó emberi családot az örök jég és a halál ujja 
megérintette őket: hamarosan csontjaik leple alatt 
lesznek eltemetve.” Emiatt az utcákon, tereken 
szenet égettek. Ma már tudjuk, hogy ez a fé-
lelem alaptalan volt. (Pascal Acot, 2007)

Az egyik professzorom az egyetemen az 
általa tartott szemeszter utolsó óráján egy 
útravalót adott nekünk. Odament a táblához 
és két kört rajzolt rá. Egy kisebbet és egy na-
gyobbat. Azt mondta, hogy a két kör a mi 
tudásunk, és mindaz, ami körülötte van az 
ismeretlen. Minél többet tanul valaki, annál 
nagyobb kerületen, felületen érintkezik az is-
meretlennel, annál kevésbé biztos magában, 
annál több a kérdőjel.

Az előző gondolatmenetet követve: a ké-
telkedés, ezek a kérdőjelek hatalmas téve-
désektől óvhatnak meg bennünket, csak ne 
felejtsünk el élni velük.

Ugyanakkor, ha az ember mindig a saját 
tükrébe tekint, az ott látottak vagy elbűvölik, 
vagy elrémisztik. Mindkettő pusztító.

Ennek kivédésére szükségünk van egy-
másra. Mindannyiunk mögött ott áll a kö-

Bartos Mónika

Európa és a magyarság esélyei 
Chermes abietis L.
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A történelem faggatása

zösség, annak megtartó ereje, amelyre ala-
pozhatunk, és ami kiigazíthat bennünket 
tévedéseinkkor, és előre lendíthet.

Az éghajlatváltozás következményi sok 
kellemetlenséggel járnak majd számunkra. 
Nemcsak bosszúságot, anyagi veszteséget 
okoznak majd, hanem előfordulhat, hogy új 
betegségekkel kell megküzdenünk, harcol-
nunk kell megmaradásunkért. Ezért nagyon 
nagy szükségünk van nekünk, fiataloknak 
Önökre. A mi világunk már sokkal kényel-
mesebb, mint amilyen az régen volt. Sok 
veszélyforrást nem ismerünk, sokkal ha-
marabb feladjuk a küzdelmet, mint azok az 
idősebbek, akiket megedzett az élet. Szüksé-
günk van az előző generációk tapasztalatára, 
a közösség megtartó erejére. 

Azonban mindez nem elég. Hiába tesszük 
meg a tőlünk telhető legtöbbet, együtt sem 
sikerülhet.

Hiányzik még egy összetevő.
Ezt számomra legszebben a magyar iroda-

lom egyik legkiválóbb és egyben legrejtőzkö-
dőbb költője írta le. Így szól néhány sora:

„Szabadon lepkedett széjjel, 
napot álmodozott éjjel, 
egy arasztnyi volt világa, 
mégis tündérvárba hága 
porban húzott grádicson.”

Porban húzott grádics, ami a tündérvárba 
vezet. Egy álom, ami olyan valóságos, hogy 
építeni tudunk belőle, és felül tudunk emel-
kedni önmagunkon, önmagunk korlátain.

Ma már tudjuk, hogy az éghajlatváltozást 
elsősorban az emberi tevékenység okozza. De 
miért viselkedünk így, miért tesszük tönkre 
az életünket biztosító bolygót?

Max Weber, amikor a kapitalizmus szel-
leméről elmélkedett, azt mondta, hogy ezzel 
az ember egy új világba került, ahol min-
dent a racionalitás befolyásol, célunk pedig 
a pénzszerzés. A régi világunkban ezzel el-
lentétben a túlvilági üdvösség megszerzésére 
törekedtünk.

Új világunkban az emberi tér- és időtáv 
nagyon leszűkült, a születéstől a halálig ter-
jed a korábbi végtelen helyett.

C. G. Jung így fogalmaz: „Az ember egy 
végtelenre nyitott lény. Életének kritériuma, 
hogy vállalja-e a végtelenséget, vagy nem.” Ma 
azonban az egyik leggyakrabban elhangzó 
mondat: Remélem, azt én már nem érem 
meg! Ha ez egy kultúrában felmerül, ha 
bármit megtehetek, ha nincs senki, se föl-
dön, se égben, aki számon kéri rajtam a 
cselekedeteimet, akkor az a kultúra halálra 
van ítélve.

„A megoldás az éghajlatváltozás és káros 
következményeinek leküzdésében, az ön- és 
nemzetpusztításban az, ha felvállaljuk a küz-
delmet, hogy a szűk tér- és időkeretbe zárt 
emberi életet újból visszavigyük a végtelen-
be.” (Antal Z. László, 2007)

Porban húzott grádics…, Szent István és 
Mária országában azonban Jákob lajtorjája. 
A hit és a Gondviselésben való hit.

Tudás, közösség, hit. Ezt a hármas fogatot 
kötném én nemzetünk szekere elé.

A tanulmány elhangzott a Lakiteleki találkozó 
20 éves évfordulója alkalmából a Lakiteleki Nép-
főiskolán A magyarság és Európa esélyei című kon-
ferencián. Írásunk közlésével a felszólalókra és a 
résztvevőkre is tisztelettel és hálával emlékezünk. 

(A szerk.)

A lehetőség
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IX. KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK (BUDAI VÁR – CSURGÓ)

Konferencia a civil összefogásért

A IX. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciát 2007. szeptember 21-én és 22-én 
rendezte meg a Kráter Műhely Egyesület írók, történészek, kultúraszervezők, kisebbségkutatók 
és kulturális szervezetek, civil érdekképviseletek részvételével. Az előadások 2007. szeptem-
ber 21-én Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában kezdődtek, majd másnap, 
szeptember 22-én a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium dísztermében 
folytatódtak.

A konferencia résztvevőit dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója köszön-
tötte, majd Szellemi honvisszafoglalás a Keleti-Kárpátok lejtőjén – Reményik Sándor, Wass Albert, Szé-
kely Mózes és kortársaik, valamint a nemzeti kultúra további reneszánsza című előadásával Turcsány 
Péter, a Kráter Műhely Egyesület elnöke nyitotta meg az összejövetelt. Elmondta, hogy Tri-
anon sokkja máig hatással van a közkultúrára, hiszen évtizedeken keresztül letagadták, és ez 
határozta meg a szellemi életet is. Ezért ott kell lennünk a szórványban élő magyarok mellett, 
segítenünk kell őket, hogy segítsük a szellemi honvisszafoglalást. Az egyesület Reményik-
emlékházat avatott Radnaborbereken, Erdélyben, és egy új könyv kiadásának előkészületeit 
tervezi a Kráter Kiadó gondozásában, mellyel az itthon kevéssé ismert Székely Mózes szép-
irodalmi munkáinak megismertetését kívánja elősegíteni. Bertha Zoltán irodalomtörténész 
a csángómagyar sorsköltészettel ismertette meg a résztvevőket, majd Kiss László, a Magyar 
Versmondók Egyesületének elnökhelyettese a versmondás mai, Kárpát-medencei helyzeté-
ről tájékoztatott, míg dr. Lutter Imre, az egyesület kreatív alelnöke a vers drámapedagógiai és 
nyelvőrző szerepét hangsúlyozta. Beke Pál népművelő, a Magyar Művelődéstörténeti Inté-
zet nyugalmazott igazgatója a multikommunikációs uralom negatív hatásait vette sorra, és 
hangsúlyozta, ellenszerein töprengenünk kellene, mi több, cselekednünk. Közösségfejlesz-
tésre többek között a nyilvános közösségi beszélgetéseket, a különböző témájú tanulókörök 
szervezését, valamint a helyi/kistáji népfőiskola működtetését tartaná hasznosnak. Dr. Székely 
András Bertalan kisebbségkutató, az OKM – Közművelődési Főosztály vezető főtanácsosa 
Magyarország nemzeti és etnikai sokszínűségét ismertette az őshazából a Kárpát-medencébe 
vándorló magyarság etnikai többrétegűségétől kezdve napjainkig. Gál Kinga európai parla-
menti képviselő, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnöke az Európai 
Unión belüli Kárpát-medencei magyar érdekérvényesítés nehézségeit osztotta meg a hallga-
tósággal. Tudnunk kell, hogy az Európai Unió számára a magyar politikai fogalomrendszer 
idegen, hiszen kisebbség alatt az Unióban a bevándorlókat értik. Ennek a fogalmi eltérésből 
fakadó értelmi különbségnek a tisztázása nagy munka, melyhez elengedhetetlenül szükséges 
az összefogás.

Az „Ébresztők” Ruszin Kulturális Egyesület munkáját dr. Popovics Tibor Miklós, a magyar-
országi Ruszin Kutatóintézet igazgatója mutatta be, dr. Németh János, az OKM – Közműve-
lődési Főosztály vezető főtanácsosa, kisebbségkutató pedig a határon túli magyar kultúra 
helyzetét ismertette a közművelődési stratégiában. Másnap Csurgón folytatódott a IX. Kár-
pát-medencei Keresztkötődések Konferencia. A Csokonai Vitéz Mihály Református Gim-
názium világhírű könyvtárának megtekintése után Szászfalvi László, Csurgó polgármestere 
és az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának alelnöke a 
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város történetét vázolta, és elmondta, legfontosabb célja kulturális, gazdasági és társadalmi 
szempontból is a régi város megidézése. Az erdélyi románság nemzeti követeléseket összegző 
1791-es politikai folyamodványát és annak következményeit Kovács György történész vette 
sorra, majd dr. Nagy László, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kurátora és a 
Képzett Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány alapítója és kurátora mutatta be a két alapítvány 
munkáját, míg a Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete társszervezetének tevékenységé-
ről, a délvidéki Civil Mozgalomról dr. Zsoldos Ferenc, a DMISZ alelnöke tartott ismertető 
előadást. A kétnapos konferencia résztvevői egyöntetű támogatása mellett a Kárpát-medencei 
Civil Együttműködési Lánc megalakulását határozták el azzal a céllal, hogy elektronikus levél-
láncot működtetnek tevékenységük koordinálása, valamint a fokozottabb hatékonyság és az 
összehangolt belső és külső kommunikáció érdekében.

A konferencián elhangzó előadásokon és az azt követő beszélgetéseken megtudhattuk, 
ki milyen gondokkal küzd saját szervezetében, és milyen lehetőségek adódnak a problémák 
kiküszöbölésére, illetve más térségek szervezetei hogyan oldják meg hasonló gondjaikat.

A Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciáit 1999 óta minden évben más-más 
helyszínen szervezi meg a Kráter Műhely Egyesület írók, történészek, kultúraszervezők, 
kisebbségkutatók és a helyi kulturális szervezetek, civil érdekképviseletek részvételével. A 
konferenciák célja, hogy a Kárpát-medencei összmagyarság, a hazai kisebbségek közművelő-
dési és kulturális civil szervezetei, valamint képviselőik megismerjék egymás munkáját, meg-
osszák egymással gondjaikat, tapasztalataikat, hogy újabb együttműködések születhessenek 
– határon innen és túl.

A IX. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciát Csurgó Város Önkormányzata, a 
Magyar Kultúra Alapítvány és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.

Székely András Bertalan

Nemzeti és etnikai sokszínűség
(A honfoglalástól a szabadságharcig)

A kezdetekről

Már az őshazából a Kárpát-medencébe 
vándorló magyarság etnikai többrétegűségét 
is alátámasztják korabeli történeti források, 
nyelvi, régészeti érvek. A honfoglaló őseink-
hez csatlakozott kabarok pedig a mostani fo-
galmaink szerint már akár nemzetiségnek is 
tekinthetők. Mai településterületünkre érve 
szláv és avar néptöredékek fogadták eleinket, 
akik némi módosítással megőrizték eredeti 
azonosságukat (pl. a magyarországi szlo-
vének egy része bizonyosan a honfoglalás 

kori szlávok egyenes leszármazottja, s bár a 
székelyek eredete vitatott, László Gyula sze-
rint késő avar, a néphit szerint hun–szkíta 
származásúak, a nyelvészek a népnevüket 
bolgár–török eredetűnek tartják), vagy fel-
oldódtak a magyarságban, de műveltségük 
kölcsönösen megtermékenyítette egymást.

Az Árpád-házi uralkodók – a kor szoká-
sainak megfelelően – dinasztikus, gazdasági, 
kulturális, katonai és más érdekeiktől indít-
tatva támogatták idegen egyének, csoportok, 
közösségek megtelepedését. Államalapító 
királyunknak, Szent Istvánnak a fiához, Imre 
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herceghez írott Intelmeiben a hozzájuk való 
viszonyulás napjainkig nem vesztett, idősze-
rű, közismert példáját adja, figyelmeztetvén: 
„az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és 
esendő”, tehát „a jövevényeket jóakaratúan gyá-
molítsd és becsben tartsad.”

Az elmúlt évtizedek történelemtanítá-
sának torzításai ellenére állíthatjuk, hogy 
az etnikai türelemnek ez a szellemisége az 
újkorig végigvezethető a magyar história év-
századain. Jelen dolgozat a fenti attitűd közel 
egy évezredes folyamatosságának az össze-
foglalására tesz kísérletet, dióhéjban.

A középkortól a XVII. századig

Géza fejedelem a nyugati keresztény-
ség terjesztésére hívta be az első hittérítő-
ket német földről. Közismert, hogy első 
királynénk, Gizella környezetébe további 
szerzetesek, lovagok, katonák, nemesek, mes-
teremberek érkeztek ugyanezen nyelvterü-
letről, Bajorország mellett elsősorban svábok 
Baden-Württembergből. Ők – birtokokat és 
tisztségeket kapván, hitéleti szerepük mel-
lett – alattvalóikkal a közigazgatás, a mező-
gazdaság, az ipar, az építészet és az életmód 
alakításában is tevőleges részt vállaltak. Az 
Árpád-korban nyugatról több hullámban ér-
keztek latin népekből származó hospesek: el-
sősorban vallonok és olaszok. Városokban és 
szőlőtermő vidékeinken kereskedéssel, ipar-
ral és szőlészet-borászattal foglalkoztak, de 
közöttük is akadtak szerzetesek. Emléküket 
település- és családnevek, borfajták őrzik.

Nemcsak nyugati, hanem keleti népek 
is kerültek ebben az időben a Kárpát-me-
dencébe. Dinasztikus házasságok, birtok-
adományozások, hadi cselekmények révén 
besenyő csoportok telepedtek le az ország 
több vidékén, s láttak el határőrizetet. A ha-
sonlóképpen türk eredetű uzok a székelyek 
közé kértek s kaptak bebocsátást. A kunok 
– a mai kazakok ősei – szintén Belső-Ázsiá-
ból származnak, s az előretörő mongol hadak 

elől menekültek Magyarországra, második 
hullámuk a tatárjárás után érkezett. Fegy-
veres szolgálat fejében új szállásterületükön 
– a Kis- és Nagykunságban – megtarthatták 
nemzetségi szervezetüket, kiváltságaikat és 
sajátos önkormányzatukat, s nyelvüket is 
őrizték a reformációig. Az alán eredetű és 
iráni nyelvű jászok, hasonlóképpen katonai 
szolgálataikért részesültek területi autonó-
miában, kollektív szabadságjogokban, egé-
szen a kiegyezés utánig.

Az izmaelita szóval valamennyi arab né-
pet illették latin nyelven, később minden 
muzulmánt értettek alatta. Hazánkba, mint 
vámosokat hívta be őket Taksony vezér a XI. 
században. Etnikailag volgai bolgárok vol-
tak, magyar nevük a böszörmény. A feudális 
anarchia következtében megerősödött főpapi 
rend követelésére – sajátos szokásaikat nem-
kívánatosnak minősítve – a népcsoportot a 
XIII. században kiutasították az országból.

Falusi és városi németséget folyamatosan 
telepítettek le később is a királyi birtokokon. 
A tatárjárást, majd a török megszállást kö-
vetően érkeztek újabb hullámaik az ország 
területére. A földesúri terhek könnyítését, 
egyes helyeken külön ispánságot, az általuk 
alapított felvidéki bányavárosokban sajátos 
polgári közigazgatást alakíthattak. II. End-
re 1224. évi szabadságlevele (Andreanum) 
alapján, Báthori István és I. Lipót által meg-
erősíttetve nagyfokú területi autonómiát és 
kollektív jogokat valósíthattak meg az erdélyi 
szászok, mely joguk 1876-ig fennállt. Ehhez 
társult az 1557., 1564. és 1568. évi tordai or-
szággyűlések által biztosított vallásszabad-
ság, amely az evangélikus szászságot a hit-
élet területén is védte. A szepességi szászok 
(Zipser = cipszer) szintén különös közjogi 
helyzetben élhettek V. István magyar király 
1271. évi szabadságlevele révén. Az időnkén-
ti megszakítások és megnyirbálások ellené-
re – erdélyi néptestvéreikhez hasonlóan – a 
megyerendszer kiegyezés utáni átalakításáig 
élhettek közösségi jogaikkal, mely saját elöl-
járó- (Landgraf) és lutheránus papválasztási, 
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vadászati, halászati, erdőirtási és bányanyi-
tási jogot, csak a királynak köteles adózást, 
háború esetén katonaállítást, külön belső 
jogrendszert jelentett. Az alsó- és felső-ma-
gyarországi bányavárosok németsége – I. Ist-
ván, majd II. András kisebb telepítéseit köve-
tően – főként a tatárjárás után gyarapodott. 
IV. Béla kiváltságlevele városi rangot, belső 
önkormányzatot („selmeci jog”) biztosított 
számukra, amelyet utódai megerősítettek. 
Károly Róbert ezeket bányaművelési monopó-
liummal egészítette ki, aminek eredménye-
képpen pl. Körmöcbánya az európai arany-
kitermelés élére került.

A 822 óta létező önálló horvát állam első 
királyi házának kihalása (1091) után, a ki-
rály özvegyének, Szent László nővérének a 
kérésére, uralkodónk elfoglalta Horvátorszá-
got, amely 1918-ig a Magyar Korona társor-
szágának számított. Saját önkormányzattal, 
országgyűléssel (szábor), belső jogrendszer-
rel, nemzeti szimbólumokkal, katonasággal 
rendelkezett, területi autonómiájának mér-
téke a mindenkori bel- és külpolitika erő-
viszonyaitól függött. Élén a bán állott, aki 
egyben az ország főbírói és a szábor elnöki 
tisztét is betöltötte. Az ország territóriuma a 
történelem folyamán változott, Dalmácia és 
Szlavónia (a Dráva és a Száva közötti terü-
let) 1526-ig a magyar állam részét képezte. 
A horvát nemesek közül sokan emelkedtek 
magas magyar méltóságokba, elég, ha Vi-
téz Jánost, Janus Pannoniust, Fráter Györgyöt, 
a Frangepánokat, az Erdődyeket vagy a Zrí-
nyieket említjük. A török elől menekülve, 
illetve a dúlást követően sok horvát települt 
Belső-Magyarország nyugati és déli terü-
leteire, Pest-Budára. Közöttük a gradistyei 
(Vas, Sopron és Moson megyei), a Mura és 
a Dráva menti, a baranyai és bácskai sokác, 
bunyevác népcsoportjaik. Katolikus vallási 
és nyelvi-kulturális autonómiájuk, anyanyel-
vű iskoláik itt is megvoltak. A bosnyák feren-
ces rendtartomány pápai engedéllyel a XVI. 
századtól Magyarországon is működhetett, 
ami döntő szerepet játszott az itt élő horvát-

ság megmaradásában: a XVII. századtól on-
totta az anyanyelvű hitbuzgalmi irodalmat.

A szlovákok kisebb részben a honfogla-
láskor itt talált hegyvidéki morva-szláv szór-
ványok leszármazottai, nagyobb részt pedig 
a XIII–XIV. században a magyar királyság 
északi vidékein, cseh és lengyel népelemek 
összeolvadásából létrejött új nép. Együtt-
élésünk a Kárpát-medencei népek közül 
talán velük volt a legintenzívebb: a hasonló 
életmód, vallás, társadalmi helyzet, a nyelv-
határokon való sok kulturális átjárás, vegyes 
házasságot, mindkét irányú beolvadást vagy 
kettős identitást eredményezett. A középkor-
ban kiváló fegyverforgatóik várjobbágyokká 
váltak, akik közül sokan a köznemesség so-
raiba emelkedtek. Később számos katoli-
kus, evangélikus főpapot, tanárt, honorácior 
értelmiségit adtak az országnak, akik közül 
nem egy a magyar mellett anyanyelvén, la-
tinul és németül is kifejtette tevékenységét. 
A török kiűzése után spontán migrációval 
vagy szervezett telepítéssel nagy tömegeik 
kerültek a Dél-Alföldre, amibe a korabeli 
Partium, a Bánság, illetve Bácska egyes ré-
szei is beleértendők.

A rutének (ruszinok) eredetéről több el-
mélet is kering. A legvalószínűbb, hogy a 
magyar honfoglalás után Kárpátalján és a 
szomszédos területeken élt fehér horvát, a 
különböző keleti szláv, valamint a későbbi 
évszázadokban Korjatovics Tódor Litvániá-
ból befogadott hadai által, valamint szlovák, 
szerb, román, német és magyar népelemek 
egybeolvadásából keletkeztek. Miután a nem-
zetté válás stádiumáig nem jutottak el, nem-
zetiségi voltukat épp Ukrajnában vonják két-
ségbe. Nagyobb tömegeik a tatárjárás után, 
IV. Béla földesurainak betelepítései nyomán 
érkeztek a halicsi fejedelemségből. Pászto-
rokként és jobbágyokként, erdőmunkásként 
éltek, nagy szegénységben, kulturális elma-
radottságban, szinte a XX. századig. A görög 
katolikusság, mivel az 1646-os ungvári unió 
során írták alá papjaik az ortodoxiából a ka-
tolikus egyház kebelébe térést, máig nemzeti 
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vallásnak számít körükben. Miután szinte 
egy emberként álltak a nagyságos fejedelem 
mellé, Rákóczi „gens fidelissimá”-nak, a leg-
hűségesebb népnek nevezte őket – magyar 
orientációjuk máig meghatározó.

A később románnak nevezett vlach pász-
tornép beszivárgása a Balkánról Erdély 
egyes hegyvidékeire a XII. század végén 
kezdődött. Tömeges megjelenésük a tatárjá-
rás után történt, királyi és földesúri telepítés 
révén. Vezetőik neve után úgynevezett kenéz 
univerzitásokba szerveződtek a dél-erdélyi 
királyi uradalmakban, majd Máramarosban, 
ami belső önigazgatást jelentett. Katonás-
kodó kenézek a kapott kiváltságok révén a 
magyar nemesség részeivé váltak. A török 
uralom következtében elnéptelenedett terü-
letekre – Erdély mellett a délkeleti Alföldre is 
– tömegesen vándoroltak be, Mária Terézia az 
erdélyi határőrvidék szervezésekor is épített 
rájuk. Lévén görögkeleti, később (1699-től) 
részben görög katolikus vallásúak, a magyar 
jog nemcsak hitük szabad gyakorlását, ha-
nem sokrétű egyházi és oktatási autonómiát, 
közigazgatási nyelvhasználatot is biztosított 
a számukra.

Az Árpád-házi királyok katonai és di-
nasztikus kapcsolatai a szerbekkel (pl. II. 
Béla szerb feleségének kísérete révén) már 
abban az időben kimutatható jelenlétüket 
hozták magukkal pl. a Csepel-szigeten. A 
rigómezei csata (1389) után Zsigmond király 
hatalmas birtokokat adományozott Dél-Ma-
gyarországon Stefan Lazarević (Lázár István), 
majd Djordje Branković (Brankovics György) 
fejedelmeknek, hogy védelmet nyújtsanak 
a török betörések ellen. A despoták e vidé-
kekre szerb parasztokat, szabados hajdúkat, 
végvári katonákat telepítettek. Főnemeseik, 
belépve a magyar arisztokrácia soraiba, ma-
gyar zászlósurakká lettek, birtokokat kaptak 
Belső-Magyarországon, minek folytán szerb 
telepek jöttek létre végig a Duna mentén, 
fel Győrig, Észak-Magyarországon pedig 
Hevestől Kárpátaljáig, a Hajdúságig. A be-
költöző szerb köznépnek a magyar királyok 

vallásszabadságot és adókedvezményt bizto-
sítottak. Bécs 1702-ben – nagyrészt a szer-
bekre építve – határőrvidéket szervezett a 
töröktől visszafoglalt Maros és Tisza közötti 
területen, ami I. Lipót okleveleivel megerő-
sítve a hajdúkéhoz hasonló katonai-nemesi 
jogállást, görögkeleti egyházi, oktatási és 
kulturális, bizonyos fokig területi autonó-
miát jelentett a számukra. Mivel az udvar e 
jogokkal igyekezett őket közvetlenül Auszt-
ria alattvalóivá tenni, szabadságküzdelme-
inkben többnyire a magyarellenes oldalon 
harcoltak, kivétel volt ez alól pl. Damjanich 
vörös sipkásai.

A sokáig vendeknek nevezett szlovén-
ség – mint említettük – már a honfoglalás 
előtt Pannóniában élt, Zalavár központtal 
néhány évtizedig kora feudális államalaku-
latot is létrehozott, a frank birodalom hű-
béreseként. Időszakos nyugatra húzódásuk 
után, a XII. században a szentgotthárdi 
cisztercita apátság telepítette őket nagyobb 
számban a Rába és a Mura folyók közti vi-
dékre. A szerzetesrend jobbágyai mellett a 
szomszédos Batthyány- és Bánffy-birtokokra 
is kerültek szlovének. A Vas és Zala megyei 
zöm mellett Somogy és Moson megyébe 
is kerültek szórványaik, a múlt században 
pedig idénymunkásként az ország más, ter-
mékenyebb vidékeire is eljutottak. Többsé-
gük római katolikus – tájnyelvükön magyar 
helyesírással írott hitbuzgalmi irodalmat is 
teremtettek –, de a reformáció lutheri ága is 
megérintette őket. (Protestantizmus Szlo-
véniában máig csak a Muravidéken találha-
tó.) Anyanyelvi iskolarendszerük is kiépült. 
Mivel az osztrák tartományokban (Krajna, 
Stájerország) élő nemzettestvéreikkel alig 
volt kapcsolatuk, nyelv és közösségi tudat 
szempontjából számottevően külön fejlőd-
tek. Egyes elméletek szerint a vend – bár a 
szlovénnel rokon, de – önálló, nem a déli, 
hanem a nyugati szlávsághoz tartozó nép-
csoport.

A katolikus bolgárok elei, szintén a török 
elől menekülve, a XIV. században, majd ké-
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sőbb több hullámban nyertek bebocsátást 
Dél-Magyarországra, I. Lajos és utódai által, 
ferences szerzetesek segítségével. A Szent-
endrei-szigetre meg Brassóba is eljutottak. A 
Bánságban – a török kiűzése utáni újratele-
pítésük óta – jelenlétük folytonos. Az újkori 
bolgár államiság megteremtését (1878) köve-
tően, a Monarchia és Bulgária szövetségesi 
jó viszonya többek között az intenzív kert-
kultúrát képviselő bolgárkertészek Magya-
rországra települését is magával hozta. A 
Közép-Bulgáriából Baranyába, Csongrádba, 
Pest megyébe érkező gazdálkodók hiányt 
pótoltak, modernizációt képviseltek a ma-
gyar agráriumban, nem konkurenciát láttak 
bennük, ezért a hatóságok is támogatták lete-
lepedésüket. Ideiglenes idénymunkának te-
kintve ittlétüket, a legutóbbi időkig megtar-
tották bolgár állampolgárságukat, a téli idő-
szakra korábban sokan hazaköltöztek, szoros 
kapcsolatokat ápolnak az óhazával. Oktatási 
és vallási szükségleteik kielégítésében is első-
sorban az anyaországra támaszkodnak. Még 
az első világháború előtt országos egyesüle-
tet alapítottak, röviddel azután Budapesten 
megkezdte működését elemi iskolájuk, 1931-
ben pedig felépült ortodox templomuk, szin-
tén a Ferencvárosban.

Bár már szórványosan az Árpádok ide-
jén érkeztek örmények az országba – IV. 
Béla például Esztergomban földet és kolos-
tort adományozott nekik –, nagyobb cso-
portjukat a XVII. században fogadták be, 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem jóvoltából. 
A moldvai vajda vallási türelmetlensége 
elől menekültek, s alakíthattak kolóniákat 
Szamosújvárott, később Erzsébetvárosban, 
Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen és 
másutt. Örökös földbirtokot – a későbbi, 
bánsági újratelepítés időszakának kivételével 
– nem vehettek, csak bérelhették a földet. Fog-
lalkozásukra nézve kereskedtek, szőnyeget 
szőttek, kézműipart, tímár mesterséget űz-
tek. Az említett kulturális-szellemi központ-
jaikban: Szamosújvárott, Erzsébetvárosban 
és Gyergyószentmiklóson, önálló közigazga-

tással, igazságszolgáltatással rendelkezvén, 
jelentős gazdasági-társadalmi felemelkedést 
értek el, sokan szabad kereskedelmi joghoz, 
nemesi címhez is jutottak. Önkéntes elma-
gyarosodásuk mellett, kettős identitásukat 
ápolta saját örmény katolikus egyházuk, 
anyanyelvet is oktató alap- és középfokú is-
kolarendszerük. A magyar kultúrának szá-
mos – származására büszke – személyiséget 
adtak, közösségként 1725-től hivatalosak vol-
tak az (erdélyi) országgyűlésbe, de helyüket 
ténylegesen csak 1837-ben foglalhatták el. A 
szabadságharc két vértanú tábornoka: Lázár 
Vilmos és Kiss Ernő – is örmény származású 
volt. Kisebb számban érkeztek örmények 
menekültként Magyarországra a XX. század 
elején Szovjet-Örményországból a törökor-
szági népirtás után, majd a második világ-
háborút követően házasság, továbbtanulás 
vagy munkavállalás révén.

Mindazon görögkeleti vallású kereskedő-
ket, akik a XVI–XVII. században a török 
fennhatóság alatt lévő Balkánról érkeztek 
hazánkba, görög néven illették. Etnikailag 
csak egy részük volt görög. Jelentős kivált-
ságok birtokában bonyolították a magyar 
áruk nyugatra, a nyugati áruk hozzánk 
szállítását, ugyanakkor a Balkán felé és felől 
is kereskedtek. Brassóban, Nagyszebenben, 
Kecskeméten, Debrecenben, Szatmárban, 
a török kiűzése után a Hegyalján, az Al-
földön, Pest megyében és a Délvidéken 
fordultak elő. Bár zömük rendszeresen 
úton volt, a XVIII. századtól társaságokba 
(„companiákba”) szerveződtek, egyházközsé-
geik, iskoláik száma 30 körülire emelkedett, 
püspökségük és pedagógiai akadémiájuk is 
létesült. Miután nem rendelkeztek egyházi 
autonómiával – az ortodox szerb egyház ke-
belében gyakorolhatták vallásukat –, a ke-
reskedelemben pedig a Habsburgok egyre 
inkább protekcionizmust biztosítottak az 
osztrák-németeknek, továbbá Mária Terézia 
idején hűségesküre kötelezték őket, ami 
együtt járt török alattvalói minőségük, ez-
zel együtt kiváltságaik megszüntetésével az 
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egyik oldalon, a másik oldalon viszont lehe-
tővé vált nemesítésük, miáltal földbirtokot 
nyerhettek; közülük sokan asszimilálódtak, 
vagy elhagyták az országot. Visszavándor-
lásuk szempontjából fontos indítóok volt az 
1822–1829 közötti, részben sikeres szabad-
ságharcuk, az új görög állam megszületé-
se. A második világháború után, baloldali 
politikai emigránsokból népi utánpótlásuk 
érkezett, akiknek egy része etnikailag szláv 
(macedón) volt. A Fejér megyei Iváncsa 
mellett Beloiannisz néven falujuk, templo-
muk, iskolájuk ezután épült fel.

Lengyelek kis számban már az Árpádok 
alatt éltek Magyarországon a Lengyelország-
gal határos Árva, Szepes, Sáros és Zemplén 
vármegyékben. Közös uralkodóink – a Jagel-
lók, Báthory István – idején természetszerűleg 
jöttek lengyelek a kíséretükben. A borsodi 
Derenkre, majd onnan Emőd-Istvánmajorba 
a XIX. század során telepítettek lengyel ag-
rárnépességet, akik a második világháború 
előttig megőrizték népi jellegüket. A sza-
badságharcban lengyel légió harcolt Józef 
Wisocky vezetésével, Bem, Dembinszky tábor-
nokok és a lengyel tisztek, közkatonák hő-
siessége a két nép hagyományos barátságát 
erősítette, csakúgy, mint a Lengyelország 
hitleri és sztálini lerohanását követő mene-
külthullám befogadása – idősebb Antall József 
irányításával – hazánkban. (Ebben az idő-
szakban a világ egyetlen lengyel gimnáziu-
ma Balatonbogláron működött!) A XX. szá-
zad elején a tartósan nálunk megtelepedők 
számára kulturális célokat szolgáló lengyel 
ház és katolikus templom, perszonális plé-
bánia épült Budapest-Kőbányán, mindkettő 
máig szolgálja közösségi életüket. Házasság, 
munkavállalás révén számos lengyel választja 
végleges lakhelyéül Magyarországot azóta is. 
Legrégebbi civil szervezetük a Magyarorszá-
gi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, 
amely több városban helyi szervezettel is 
rendelkezik.

Az indiai eredetű cigány etnikum a Bal-
kán felől, a török elől vándorolva jutott el a 

Kárpát-medencébe a XIV–XV. században. 
Amíg Nyugat-Európában – életmódjuk és 
viselt dolgaik miatt – üldözték őket, Közép- 
és Kelet-Európában a megtűrt népek közé 
tartoztak. Időszakos letelepedésük során 
fegyverkovács, tűzszerész, fémműves, ze-
nész, borbély, lókereskedő mesterségeket és 
a kevésbé becsült hóhér, kém „foglalkozáso-
kat” űzték, emellett alkalmi mezőgazdasági 
munkát is végeztek. Mária Terézia és II. Jó-
zsef nagy erőfeszítéseket tett a tartós letele-
pítésükért, amely csekély eredménnyel járt. 
Zenészeik évszázadok óta s újabban képző-
művészeik világszerte öregbítik a magyar-
országi kultúra hírnevét. Népi utánpótlást 
a XX. században is kaptak Kelet-Európából. 
A mai országterületen háromnegyedük csak 
magyarul beszél (romungrók), a többiek 
zöme, az úgynevezett oláh cigányok, a lovári 
(romani) nyelvjárást használja. Főként Dél-
Dunántúlon élnek a román egy archaikus 
nyelvjárását beszélő beás cigányok. Szociális 
és képzettségbeli hátrányaikból máig csak 
szerény mértékben sikerült ledolgozniuk, s 
a többségétől eltérő mentalitásuk, demográ-
fiai jellemzőik, tömeges munkanélküliségük 
következtében a nem cigány népességgel ki-
alakult ambivalens viszonyuk a rendszervál-
tozás óta érzékelhetően romlott.

Újkori fejlemények

Több nációnál említettük már a törökdú-
lás folyományaként az elnéptelenedett vidé-
ken a spontán migrációt, illetve a szervezett 
újratelepítést. Ekkor kerültek ruszinok pl. 
Zemplén megyébe, illetve Bácskába, román 
diaszpórák Szabolcs megyébe, katolikus né-
metek tömegesen – a Habsburgok által ren-
delkezésükre bocsátott, megkülönböztetett 
kiváltságokkal és kifejezetten magyarellenes 
éllel – a Bánságba, Bácskába, Baranyába, 
Tolnába, a Közép-Dunántúlra, Pest me-
gyébe, Szatmárba és Kárpátaljára. Zömük 
földműveléssel foglalkozott, de érkezésük 
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fellendítette a kézművességet és a kereske-
dést is. A betelepülő németek bíráikat, pap-
jaikat maguk választhatták, községi szintű 
önigazgatással rendelkeztek, nyelvüket, kul-
túrájukat ápolhatták. Területi és egyházi au-
tonómia híján, vegyes házasságok révén, ter-
mészetes beolvadásuk nagyobb volt, mint a 
lutheránus szászoké. Bár Kollonich Lipót min-
dent elkövetett, hogy a „forradalmakra és 
nyugtalanságra hajló magyar vér a némettel 
szelidíttessék”, a szabadságharcban a városok 
német polgársága és a falusi németség zöme 
a magyarok mellé állt. A gazdaság, a kultú-
ra, a művészet, a tudomány, a felsőoktatás, a 
politika, a közigazgatás területén a magyar-
országi németek számottevően hozzájárultak 
az ország arculatának formálásához.

Ezen írás terjedelme nem engedi meg, cél-
ja sem az, hogy a nemzetiségi konfliktusok 
okát teljes mélységében feltárja. Tény, hogy 
a nemzetébredés koráig: a XVIII–XIX. szá-
zad fordulójáig a magyar állampolgári tudat 
meg az otthon, a családi, vallási, települési/
regionális körben gyakorolt kisebbségi nyelv, 
tudat, oktatás és kultúra összeegyeztethető 
volt: büszkén vallotta magát hungarusnak 
minden magyarországi néphez tartozó. 

A népek kölcsönös egymásra hatása, a ter-
melési módok, az ipari és mezőgazdasági, a 
tárgyi és szellemi kultúra természetes cseré-
je, a többnemzetiségű, többvallású területe-
ken egymás szokásainak, nyelvének a meg-
ismerése, tiszteletben tartása, a nyelvhatárok 
mentén a nem csupán egyirányú, önkéntes 
akkulturáció – nos, mindez az a tolerancia 
volt, amely az együttélés hétköznapjaiban, 
többnyire a történelmi országterület szét-
darabolásáig fennállt, s amelyet pozitív ha-
gyományaink között tarthatunk számon. A 
jelzett területi, egyházi, oktatási és kulturális 
autonómiák pedig azok a demokratikus poli-
tikai tradícióink, amelyeket – különösen az 
előző században, az utódállamokban történ-
tekkel összehasonlítva – bátran vállalhatunk, 
akár európai példaként is állítva.

A nyelvi-kulturális, majd politikai alakot 
öltött nacionalizmusok a Habsburg-biroda-
lom különböző népeinél többé-kevésbé 
egyidejűleg szökkentek szárba, a magya-
roknál elsősorban az udvar németesítése 
ellen, a nemzeti jelleg erősítésére, a nem-
zetiségeknél pedig többnyire magyarelle-
nes éllel, szintén a saját nemzeti nyelv és 
kultúra pozíciójának javítására. Bár a ma-
gyar forradalom és szabadságharc egyete-
mes célkitűzéseit sokan megértették-meg-
érezték a nemzetiségiek közül, harcoltak is 
értük, más részüket Bécs sikeresen szem-
beállította, s fel is használta ellenünk. A 
reformkor és a XIX. század második fele 
közjogi gondolkodásának magvát képez-
te a – korabeli Európában meglehetősen 
elterjedt és elfogadott – politikai nemzet 
(államnemzet) fogalma, amelybe Magyar-
országon beleértették az összes itt élő 
nemzetiséget is, a jelzett kulturális auto-
nómiaformák elfogadásával. A nemzetisé-
gek ugyanakkor egyenrangú nemzetként 
szerettek volna megjelenni politikailag is. 
A középkori latin meg a későbbi német he-
lyett a magyar nyelv általánossá, kötelezővé 
tételével a közigazgatásban szintén ellenér-
zést, tiltakozást váltottak ki. Az 1848/49. 
évi magyar forradalom és szabadságharc 
a világszabadság eszméjével és polgári cél-
kitűzéseivel sok hazai nemzetiséget maga 
mellé tudott állítani, de az udvar megosztó 
praktikái többeket szembe is fordított vele, 
ami egyes helyeken (pl. Nagyenyed vagy 
Zenta környékén) magyarelleneses véreng-
zésekhez is vezetett. A sorsközösség válla-
lásának, a kisebbségi jogok elismerésének 
ellenben szép dokumentuma az 1849. évi 
magyar–román megbékélési nyilatkozat 
és a szabadságharc végnapjaiban született 
nemzetiségi törvény.

A császári és cári túlerővel való levere-
tésünk utáni korszak kisebbségügyét egy 
következő dolgozatban kíséreljük meg össze-
foglalni.
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Egy kényszerű nyelvcsere végleg meg-
semmisítheti-e az eredeti nyelvi emlékezet-
ben őrzött közösségi önmeghatározásait? 
Mi történik a kollektív kulturális memória 
nyelvhez kötött alakzataiba zárt tudattar-
talmakkal kifejlődött nemzeti egzisztencia 
és nemzettudat híján? A folyamatos nyelv-
vesztés (és elvándorlás) szituációjában az 
öntanúsító szenvedéstudat ébredésnek vagy 
végkifejletnek tekinthető-e? A megmaradás 
stratégiája milyen identitáshoz – történelmi 
nyelv- és tudatállapothoz – való ragaszkodást 
jelentsen?

A számtalan lehetséges teoretikus kérdés 
égető valóságát éli az a Kárpátokon kívü-
li moldvai csángómagyar közösség, amely 
számottevő anyanyelvű iskolázás és hitélet 
nélküli zsugorodásában nemcsak szűkebb 
népcsoportjának, hanem a magyar etnikum 
és nyelvközösség egyetemes kulturális érték-
birodalmának is hatalmas veszteségét szen-
vedi. Az örökös peremsors és a nemzetlét 
alatti sínylődés, az állandó veszélyeztetettség 
így mintegy az összmagyarság kollektív lét-
helyzeti és létharc-metaforájává, sorsjelképi 
példázatává is lényegülhetett: a „Szabófal-
vától San Franciscóig” „szóródó”, folyton 
„porlódó” magyar nép történelmi végzeté-
nek szimbólumává (Kányádi Sándor fátumos 
poémájából /Halottak napja Bécsben/ idézve). 
(Az „elcsángósodás” rémére figyelmeztet 
Gazda József is (Kortárs, 2003/3.): „Már Do-
mokos Pál Péter megjósolta a harmincas 
években: vigyázzunk, mert amely sors jut a 
csángóknak, az vár a székelységre és az egész 
romániai magyarságra is”; „ami a szórvány 
sorsa, az a sors vár a ma még tömbmagyar-
ságra is”.)

Egyenesen a felvilágosult emberiség 
emancipációja feltételének tekintette már 

Csokonai is a csángóság („a Moldovában lakó 
törzsökös magyarok”) beemelését az integer 
magyar nemzetbe (Marosvásárhelyi gondo-
latok). Mert a magyar nép archaikumának 
hordozója, az eredetvidék, az ősiség és a ke-
letiség igézetes vonzásával bíró csángóság – a 
világ leginkább elfelejtett kisebbsége – csak 
a kétfelőli beszorultság és a hontalanság ál-
talános magyar sorsfájdalmát ébresztheti 
– miképpen Illyés Gyula látomásversében: 
„Kívánkoztam a csángókhoz, / a künnrekedt 
pusztázókhoz (…) Vissza, mint a gyerekkor-
ba, / abba az őskori honba. (…) Keletre, még 
keletebbre, / a sűrű nyelv-rengetegbe, / őse-
im Atlantiszába, / Kőrösi Csoma nyomába. 
(…) Tejútnyi csillaggal mintha / Csaba népe 
térne vissza. (…) Hazátlan a hontalanhoz, / 
lemegyek a népfolyamhoz (…) Szól az ágyú 
kelet felől, / feldörög rá nyugat felől; / ide-
oda a csapdában / fut a magyar a honában” 
(Csángók). A reménytelen kiszolgáltatottság 
pedig – Kányádi Sándor „eretnek táviratai-
nak” tanúsága szerint – a legmodernebb kor-
ban sem enyhül („itt javunkra semmi sem 
mozdul”).

Klasszikusaink és kortárs költőink ilyesfaj-
ta megnyilatkozásait gyűjti össze Az ember ott 
a legfájóbb magyar – Versek a csángómagyarokról 
(szerk. Mirk László, Csíkszereda, Hargita 
Kiadóhivatal, 2001) című antológia, amely 
bőven válogat az erdélyi, a székely, illetve 
maguktól a csángó alkotóktól is; emellett 
szemelget az archaikus csángó népköltészet 
remekeiből, a legszebb népdalokból, sira-
tóénekekből, balladákból (Petrás Incze János 
XIX. és Kallós Zoltán XX. századi gyűjtésé-
ből) – s ezek élén közli a Forrófalvi Névtelen 
(csángó himnuszként ismeretes) imádságos 
(„Csángómagyar, csángómagyar, / Mivé let-
tél, csángómagyar?” kezdetű) Fohászát is. A 

Bertha Zoltán

Csángómagyar sorsköltészet
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kötet előszavát fogalmazó csángókutató, Ha-
lász Péter szerint vádbeszédek ezek a művek, 
„vádolják azokat, akik idejuttatták a csángó-
kat, s vádolnak bennünket is, akik oly sokszor 
megfeledkeztünk róluk. De fel is emelnek! 
Felemelik az elnyomott, kisemmizett, saját 
édesanyjuk kopott nyelvétől is megfosztott 
csángó barátainkat! Felemelik őket, a ki tud-
ja, hol lakozó Istenhez, akit anyanyelvükön 
már nem is dicsérhetnek.”

Az általános nemzeti sorsgyötrelmet jelzi 
már a könyv főcíme is – idézetként egy Jékely 
Zoltán-versből: „Az ember ott a legfájóbb 
magyar, / hol a magyarságnak már nyoma 
sincs.” De egy másik (a Mikecs Lászlóra em-
lékező Hagyaték) is így fejeződik be: „Tán 
egy új Széchenyi // tűnt Benne el, tudásával, 
hitével / és minden tette ott is áldozat: / sír-
ban is égő, buzdító szívével / istápolja a holt 
magyarokat.” Egy népcsoport eltűnése (l. pl. 
Jékely és Kányádi verseit a marosszentimrei 
templomról) pedig metafizikai botrány; 
mert (ahogy Szőcs Géza is leszögezi) – mi-
vel „minden nyelv külön látomás a világról” 
– „bármely nyelv halálával egy lehetséges 
világ pusztul el”, „bármely nyelv megsem-
misítése egyenlő Isten arculcsapásával”, s 
„metafizikai tragédia lehet az egész emberi 
civilizáció számára”.

Az antológiában felvonuló költők (a még 
nem említettek közül: Gellért Sándor, Szemlér 
Ferenc, Farkas Árpád, Király László, Magyari La-
jos, Vári Attila, Czegő Zoltán, Burján-Gál Emil, 
Tamás Menyhért, Kovács István, Lezsák Sándor, 
Parcz Ferenc és a többiek) nemcsak a tema-
tikai, erkölcsi szemléletformák gazdagságát, 
egyszersmind emberi-gondolati jelentőségét 
biztosítják, hanem a megidézett sorskérdések 
érzelmi-hangulati telítettségét, valamint a 
jelentéssűrítés, az esztétikumteremtés művé-
szi-poétikai sokszínűségét is. Folklorisztikus 
kesergőktől tárgyias-vizionárius megjelení-
tésekig, dalszerű élményversektől himnikus 
könyörgésekig, passiókig, profán leírásoktól 
szakrális és bölcseleti mélységű gondolat-
líráig terjed a műfaji, s a fanyar, önemésztő 

iróniától az elégikus, rezignált intonációig 
a hangnemi minőségskála. Többen többfé-
leképpen elevenítik meg a példa-emberré, 
„vándorapostollá” emelkedett Domokos Pál 
Péter emlékét, egyéniségét, illetve dedikálják 
neki verseiket. Lászlóffy Aladár a rá újabban 
jellemző klasszicizáló veretességgel rajzolja 
elénk a nagy csángótudós alakját („Letelt 
a század, lassú ballagók / között, kik körül 
megritkult az éter, / az égi Kárpátokba bal-
lagott / csángók tudósa, Domokos Pál Péter” 
– A tudós halála), G. Pataky István a dicsérőé-
nek hagyománya szerinti köszönetmondással 
méltatja „apostolságot” megtestesítő vershő-
sét („Egy életen át vigyázó szemekkel láttad, 
/ változó hatalmak / egymásnak adják a pusz-
títás stafétáját” – Köszönet, mester!), Kovács 
István viszont redukált, éles, tőmondatos fo-
galmisággal és biblikus asszociációkkal jelzi 
a megidézett személyiségéhez és munkássá-
gához kapcsolódó lényegproblémát („Nyel-
vünk huszita máglya – hamvad”; „Júdáspénz 
lett a lelkünk”; „Hangok hazátlan hangja / a 
száműzöttet befogadja” – Csángók). A könyv-
ben nem szerepel, de ugyancsak „a csángó-
kutató Domokos Pál Péter emlékére” készült 
Lászlóffy Csaba montázsverse – alcíme szerint 
„oratórium megszámlálhatatlan hangra” –, az er-
délyi lírában Kányádi, Szilágyi Domokos nyom-
dokán meghonosodott mozaikos hosszúvers 
vagy létösszegző sorspoéma műalakzatában 
született polifonikus költeménye, intarzi-
ás-intertextuális szövegszőttese, a Kétségeink 
hármasoltára. („Mi vétettünk-e avagy világ 
hibája? Nézni, nézni szánakozón, míg egész 
nemzetségünk alól kirúgják a széket?!… Hát 
nem. Visszahozzuk elkergetett tanítóinkat, 
visszavesszük elvett templomainkat. De van-
e még kinek? /…/ A gondviselő /?/ Napkelet 
vagy a tékozló Napnyugat fényével zaklató 
Ázsia és Európa között – csak el ne fűrészel-
je valaki egy méter nyolcvan centis fekhelye-
det!”). – Másféle szövegszervező technikájá-
ban: finom népi dallam- és ritmusvilágában, 
leheletkönnyű, szürrealisztikus képiségében, 
s az atmoszférateremtő erő átható sugárzásá-
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ban válik viszont megrázóvá Ferenczes István 
verse is, a Csángók („Megőszült harmaton / 
holló szerenádban / akár a havazás / egy üres 
pohárban // Csöndben hullunk alá / mint 
akik csak voltak – / lányai a szélnek / fiai a 
pornak.”)

A szenvedés elviselésének azonban ki-
apadhatatlanok a transzcendens hitforrásai 
is: az önerősítő metafizikai sorsigazolás ösz-
tönbe ivódott energiái – a vallási tapasztalat 
és jelentésmegértés képességei. Ösztön és 
vallás lényegazonossá sűrűsödésekor a fel-
színi értelemmel vagy a természetes érze-
lemmel akár el is utasított Krisztus-passió a 
szenvedéstörténet mindenkire érvényes eg-
zisztenciális-antropológiai példájaként mu-
tatkozik meg: az egyszeri és legegyszerűbb 
életnek is emberségében eszkatológiai meg-
erősítést nyújtó sorslehetőségeként. Például 
Kányádi Sándor „apokrif” Csángó siratójában, 
amelyben a krisztológiai sorsazonosítás ré-
vén mintegy ontológiai megoldást nyer az 
egyéni és kollektív paraszti léttudat legfőbb 
sorsproblémája: hiszen az evilági létezésnek 
is lényegeként ismerszik föl a krisztusság (a 
bűntelen szenvedés, a szegénység, az önál-
dozat, a megváltásremény) sorsközösséget 
(tehermegosztó, kételyoszlató szenvedés- és 
megváltásközösséget) teremtő metafizikai 
törvénye: „miért kellett meghalnod / én édes 
gyermekem / miért adtad magad kínhalálra 
/ olyan fiatalon / én édes Jézusom (…) nem 
szűnnek a kínoztatások / érdemes volt-e édes 
Jézusom / hitted volna-e hogy csak ösvényt 
versz / csak utat taposol nekünk a golgotá-
ra / érdemes volt-e a te szép fiatal életednél 
/ többre tartanod a példamutatást érdemes-e 
(…) nem kellett volna nem / de ha nem vet-
ted volna magadra / ha nem vagy a szenve-
désben példa / mi értelme lett volna / az én 
kicsid életemnek / mi értelme jaj”.

Mélyértelmű logikum és szuggesz-
tív poétikum rejtelmes kapcsolattitkait 
feszegetik ezek a versek; akár az ereden-
dő, aboriginális folklorizmus közvetlen 
lirizmusának hatástényezőit kiaknázó erővel, 

akár a modern tudatlíra objektivista elemei-
ből építkezve. A természetes értelem birkózik 
a hiány, az eluralkodó negativitás értelmet-
lenségével, törvénytelen törvényszerűsége-
ivel, metaforizált vagy metaforizálhatatlan 
démonaival; mindazzal, ami nyelvtelen nyelv 
– nyelvi hazátlanság avagy meghonosodott 
nyelvtelenség –, a nyelvnélküliség nyelvi 
artikulálhatatlansága: „többletként éljük a 
haza hiányát: / a ’nincs’-ben teljesül a vég-
telen (…). De nyelvében egy világ meddig 
élhet, / ha nincs földje ahhoz, amit terem? // 
Meddig lehet a fény árnyéka élet, / meddig 
ad otthont hitünknek az ég, / s mikor jön el 
a nap, mikor a fénynek / s árnyéknak közös 
hona lesz a vég?” (Gál Éva Emese: Hazátla-
nok millecentenáriuma); „Uram a nyelvünk a 
széthullás nyelve / a megaláztatás nyelve és 
a félelemé / a haldoklók nyelve a végkimú-
lásé / hallhatod amint zavartan szejpítünk / 
az avarban // Kinek az érdeke hogy általunk 
/ egy más nemzet vallja magát híveidnek 
Uram / szeress minket a Szeret partján / és 
szabadíts meg a gonoszaktól / akik ellenünk 
vétkeznek // Uram a nyelvünk szétporlad 
szétesik / és még káromkodni sem fogunk 
tudni / a Te dicsőségedért!” (Ferencz Imre: 
Csángók). Mert valóban, a mélyből feltörő, 
az elrejtettségből a felszínre hozott magyar 
anyanyelvűségben a „káromkodásból kated-
rálist” is lehetne már emelni – parafrazeálva 
a Nagy László-i szállóigét (Ki viszi át a Sze-
relmet?), illetve kiterjesztve annak jelentésér-
vényét. A gondolatmotívum („istenfélelem 
és istenkáromlás”, „istenkáromlás az isten-
tiszteletben”) már Németh László több esszé-
jében felbukkan, s Eklézsia-megkövetés című 
tragédiájának hőse is így fakad ki: „Ki tudja 
itt, hogy mikor káromkodik, mikor imádko-
zik.” Illyés Gyula Bartók művészetét „károm-
lással imádkozó” zenének tekinti. Szilágyi 
Domokos versében: „káromlom az összes is-
teneket / – ennyi az enyém – rabbá-szaba-
dultan”. Vagy Nagy Gáspár vallomásában: 
„káromkodó és imádságos szavak voltak az 
első ’nyelvemlékeim’.”
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Külön eleven színfolt a nagy csángó nép-
költő, a szabófalvi Lakatos Demeter vidám új-
esztendő-kívánó „csángú hejgetése”, benső-
ségességet és reményt sugárzó, népdalszerű 
vallomása („Szebb falu földön nem lehet, / 
amit elhattam én hon, / hul foly Moldva és 
Szeret / a virágos tájakon”), tudatos hivatás- 
és hitvalló éneke („Úgy illik, én ínekelem, 
ami szíp, / anyanyelven, ahogy megértse a 
nép”). Lakatos Demeter – akit 1935-ben még 
Dsida Jenő fedezett fel és közölt a Keleti Új-
ság hasábjain, biztatva őt sajátos csángó ver-
sek írására, s akinek önálló kötete életében 
mégsem jelenhetett meg – valóban „átlépte 
az irodalomtörténet kapuját: érdekességből 
örökség lett” – fogalmazza a költő összegyűj-
tött verseit, meséit, leveleit tartalmazó (Do-
mokos Pál Péter emlékének ajánlott) impozáns, 
kétkötetes könyv bevezető tanulmányában 
Beke György (Csángú országba, szerk. Libisch 
Győző, Bp., Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesület, 2003). (Verseinek elő-
ző kiadványai: Csángó strófák, Bp., ELTE 
– MTA, 1986; Csángó strófák, szerk. K. Lengyel 
Zsolt, Szabó T. Ádám, Szász Judit Anna, Bern, 
EPMSZ, 1988; Búcsú az ifjúságtul, szerk. Do-
mokos Pál Péter, Libisch Győző, Jakab Lajos, Bp., 
Áramlat Kiadó, 1992.) Nem egyszerű pa-
raszti rímfaragó, hanem „első költője volt a 
moldvai magyarok rajának. Utódja a csodála-
tos csángó folklór alkotóinak, továbbadóinak, 
nótafáinak” – szögezi le Beke György (l. még: 
uő.: Csángó passió, Bp., 1988, Peremvidékek 
magyarsága, Bp., 1995), s idézi Páskándi Géza 
nekrológját (Kortárs, 1975/3.), amely szerint 
„Lakatos költészete sajátos historikum és 
sorsszerűség egyáltalán nem közömbös do-
kumentuma. Az anyanyelv éltető erejének, 
az anyanyelv hatalmának erős és meditációra 
késztető fegyverténye.” S valóban: ez a nép-
költészet autochton és genuin értékvilágából 
táplálkozó, annak közösségiségét kiterebé-
lyesített személyes és műköltészeti ihletések, 
szemlélet-, kifejezésformák felé mozdító líra-
iság voltaképpen olyan művészetontológiai 
problematikát hordoz, amely a műalkotás bi-

zonyos keletkezéselméleti, genetikus vonat-
kozásaira is rávilágíthat, illetve hírt hozhat 
a népköltészet forrás- és határvidékeiről, át-
alakulási folyamatairól, oralitás és literalitás 
viszonymódjairól, a szó- és az írásbeliség, sőt 
általában a népi és a magaskultúra közötti 
határterületekről is. A naiv népi költészet ki-
emelkedő tehetségek és teremtő egyéniségek 
alkotásai által is élő folyama csak gazdagod-
hat a váratlan transzformációk megjelenésé-
vel. „A népi kultúra individualizálódása so-
rán a kultúra szerkezetében olyan új műfajok 
jelentek meg, amelyek átmenetet képeznek 
az anonimitás és szerzőség, az egyediség és 
kollektív jelleg között”; a népi vers művelőit 
pedig „népi költőnek, népköltőnek, paraszt-
költőnek, parasztpoétának, földműves köl-
tőnek, versfaragónak” nevezték, ingadozó 
terminológiával és értékítélettel – állapítja 
meg a néprajztudós Keszeg Vilmos a Kicsiny 
dalaim – Népi költők antológiája című kiadvány 
(Székelyudvarhely, 1999) előszavában. Bi-
zonyos, hogy „Lakatos Demeter költészete 
hol históriai, krónikási, hol autobiográfiai, 
hol vallásos-mágikus, hol pedig tudomá-
nyos (etnográfiai, nyelvészeti) funkciókat 
követ” (Keszeg Vilmos: Csángó írástudók, csángó 
költészet, Korunk, 2003/9.), így munkássága 
nemcsak folklórhagyomány-folytató, ha-
nem költészethagyomány-alapító jelentősé-
gében is kiemelkedőnek tekinthető. Amint 
erdélyi és csángóföldi művelődéstörténeti 
barangolókönyvében Cs. Varga István (Rokon-
földön, Bp., 2004) írja: „a sorsának szorításá-
ban alkotó, a csángó nyelvjárást a magyar iro-
dalomban megszólaltató, a csángó életérzést, 
lelkületet vallomásos tájversekben kifejező 
Lakatos Demeter” „a csángómagyarok so-
káig egyetlen, mindmáig legjelentősebb köl-
tője”. Verseiben „a nyelv varázsa fogja meg 
az olvasót”, s rájuk „igazán áll, amit Kosztolá-
nyi Dezső mond, hogy a verset ketten írják, 
a költő és a nyelv”; „a moldvai magyar nép-
nyelv írja ezeket a verseket”, az kíván általuk 
megszólalni maga – ahogyan ezt Beke György 
már 1971-ben tudatosította (Csángó nyelvi 
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epizódok, Korunk, 1971/10. és in: Korunk Év-
könyv 1981, Kolozsvár, 1981). (L. még Beke 
György szócikkét Lakatosról a Romániai ma-
gyar irodalmi lexikon III. Kh–M /Bukarest, 
1994/ kötetében, amelyben többek között 
felsorolja Faragó József, Farkas Árpád, Czegő 
Zoltán és mások korabeli méltató írásait is.) A 
táj, amelyet e versek „a magyar ország map-
pájába belerajzolnak”, attól válik élővé, hogy 
szerzőjük mellette döntött – miután magyar 
iskolába nem járhatott, s a magyar nyelvet a 
közéletben sem használhatta kedve szerint 
(ahogy a svájci kiadás egyik gondozója, K. 
Lengyel Zsolt summázza előszavában). Ez a 
költő olyan népből nőtt ki, „melynek csak-
nem nyolcszáz éves történelme során szinte 
sosem volt anyanyelvű iskolája” (Domokos 
Pál Péter szavaival, aki az 1992-es kiadáshoz 
írt előszót). Így szerezte a „legelsu csángu” 
verseket „a világan”, mert „odig, nem irt 
senki csángu vérseke, és azután is csak én”, 
ahogyan a Dsida Jenővel történt emlékezetes 
találkozásukat és beszélgetésüket később 
felelevenítette. – „S így lett a magyar népi 
műveltség Moldvában fellelhető archaikus 
rétegének felszínre hozója, középkori okleve-
leink nyelvén verselő népköltő, a szabófalvi 
csángók magyarságának örökre hiteles bi-
zonyítéka. Nehéz élete, többszöri rendőrségi 
meghurcoltatása ellenére úgy érzem: jó idő-
ben születetett Lakatos Demeter. Művésze-
tével már ki tudott emelkedni a folklórforrá-
sok gazdag, de névtelen buzgásából, de még 
magyarként lehetett a csángó nép költője” 
(ahogy Nem lehet nyugtunk…! – Esszék, gon-
dolatok, útirajzok a moldvai magyarokról /Bp., 
2004/ című átfogó könyvében Halász Péter 
summázza).

S ez az általa indított költészettörténeti 
(műfaji, hangnemi, stiláris) tradíció újul meg 
a mai verselők körében is – az egyre keseredő 
mondandó elhatalmasodásának különbségé-
vel és változataival. Demse Márton „halottak 
balladáját” írja, s hogy „Történelem földed-
ben / Patkányok turkálnak, / kertjeidben sás-
kák táncolnak. / Ugyan, szép Moldovánk, / 

Az idő még mit hoz ránk?” (Moldova). (Em-
lékező, esszészerű, krónikás írásokat tartal-
mazó könyve: Csángó küzdelem, Csíkszereda, 
Hargita Kh., 2005.) Gábor Felicia (önéletrajzi 
prózakötete, Pécsi Györgyi /Székelyföld, 2005/
11./ szerint „szociográfiailag is hiteles, költői 
erejű” életvallomása: Csángó vagyok, Csíksze-
reda, Hargita Kh., 2005) csendesen fohász-
kodik: „Áldott Isten áldott hazám / Kérlek 
segíts csángó népét / Tudjon magyarol be-
szélni / Tudjon imádságot mondani / Anya 
nyelvén énekelni” (A kis csángó hazája). A 
„Csánglia a leg szeb vidék a fóldön” szentenciáját 
hirdető Duma-István András pedig a haldok-
lás jajszavait viszonylag szigorú strófaszer-
kezetekbe sűrítve hallatja: „Haldaklunk el-
veszünk magyarok / Más nyelven kénszerült 
balandak (…) El fagjuk felejtni apánkot / 
Nem fagjuk üsmerni anyánkot / Őseink nem 
fagnak létezni / Másakat kezdunk lesz tisz-
telni” (Haldaklunk); „Én országom Moldova / 
Ott nem tudok szólni / Érzésemet ott soha / 
Nem lehet el menteni // Szájom bé van dug-
va / Szemem el burkolva / Nem tudnak meg 
értni / Nyelvemen beszélni (…) Gyerekeket 
csángólni / Nem lehet megtanitni (…) Te-
metőkbe siraink / Nem tudnak nyugudni / 
Megértük a hótakat / El fogjuk lesz tagadni 
(…) Ha nem tü Kárpátok / Keté szakagyatok 
/ Münköt Moldovába / Veszni ne hagyatok” 
(Én országom Moldova).

A klézsei Duma-István Andrásnak már 
két kötete jelent meg (Én országom Moldova, 
Csíkszereda, Hargita Kh., 2000, Csángó mi-
tológia, Kézdivásárhely, Havas Kiadó, 2005), 
s ezek egyre bővülő líravilágot tárnak elénk. 
A kesergők, a panaszdalok mellett sokszínű 
családi, szerelmi, természeti, vallásos-bib-
likus, bölcselkedő, életrajzi, konfesszionális 
költeménytípusok, illetve népszokásleírá-
sok, zsánerrajzok, rituális, mitikus hiede-
lemversek is tarkítják az összképet. Az első 
könyv bevezetőjében Ferenczes István úgy 
fogalmaz, hogy „olyanok ezek a versek, mint 
a szívroham előtti migrén, a végleges meg-
őrülés előtti neuraszténiák. Talán a mold-
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vai csángómagyarok utolsó, utolsó előtti 
nyelvemlékei. (…) A végveszélybe került, 
elpusztításra ítélt anyanyelv szűkölő jajsza-
vai. (…) Hisz emberöltő teltén alig lesz majd 
csángómagyar, aki értse is őket. (…) Baude-
laire nyomán a ’romlás virágainak’ is lehetne 
nevezni őket. A nyelvromlás virágainak.” Az 
elsősorban néprajzi jellegű második könyvet 
ajánló Sántha Attila szerint viszont „asszi-
miláció ide, nemzet-előtti csángó állapotok 
oda – az azóta eltelt öt évben Boldogasszony 
újabb csodát tett moldvai népével, és meg-
fordulni látszik a pusztulás folyamata”.

A folklorizmus közvetlen hagyományvi-
lágában kontextualizálható beszédmód im-
manens költőiségére támaszkodva ugyan, de 
a poétikai formák önállósításának, az egyéni 
beszédtónus kialakításának az útján talán 
Iancu Laura jutott eddig a legmesszebbre 
(Pár csángó szó, Csíkszereda, Hargita Kh., 
2004). Finom, törékeny versszerkezetekbe 
foglalja személyes élményvilágát és hangu-
lati-érzelmi tapasztalatait. Szinte tőszavas, 
tő- és félmondatos verssorokba töredezteti 
hiányos és az egzisztenciális „világhiány” 
súlyát érzékeltető szófűzéseit, sejtelmes asz-
szociativitással, önreflexív vallomásossággal 
és elvonatkoztató tárgyiassággal dúsított 
lélekrajzvázlatait. Szemérmesen öntanúsító 
érzelmesség és könnyed képzettársító szem-
léletesség, megkapó nyelvi szenzibilitás, sti-
láris érzékenység és szuggesztivitás itatja át 
a kanyargó, filigrán kifejezésalakzatok szelíd 
hullámzását, a részint mintha az akadozó lé-
legzetvétel ritmusára hajladozni vagy szaka-
dozni látszó versmeneteket (amelyekben akár 
még a nyelvi bizonytalanság vagy sutaság is 
– mint Duma-István Andrásnál – lehet bizo-
nyos költőiség forrása). S a még inkább redu-
kált, gnomikussá csupaszított vagy csiszolt 
verszárlatok, a sugallatos paradoxonokra, 
aforisztikus, szentenciaszerű kijelentésekre 
vagy egyszerű érzésmegnevező kivallásokra 
épülő befejezések (pl. „Enyém vagy félelem 
/ Egészen enyém”; „A lelket a szó élteti, / ha 
kimondod megöl”; „Lefekszem / Hamu ágy-

ba / Őriz engem a kín”; „Kedvesem várom 
/ Örökösen / Alkonyulok”; „Ott vagy Te is 
ahol // Az Isten lépked: // A lelkem kezde-
tén”; „Megrakják a tüzet, / Mégis elaluszik 
/ A remény mely szeretni tanított”; „Várom 
a szóban remélt / Testet öltő / Szellemet”; 
„Árnyékolt csend, / Lét mögötti rend”; „S 
kérdem, erővel kérdem, / Mi van Isten hátol-
dalán? / Mert van – kell lennie / Az isten szó-
nak Istene”) csak tovább fokozzák az érzel-
mi feszültségeket vibráltató konfesszionális 
és enyhén filozofikus, misztikus hatásokat. 
A váratlan jelentésátvitelekkel vagy utalás-
mozzanatokkal csipkézett képzetformák 
ugyancsak az ilyenféle metaforikus-absztra-
háló tendenciákat erősítik („Csüng a holdon 
egy morzsa / Magamhoz veszem a böjtöt / 
A gyász / Az enyém”; „Átissza testem az idő 
vére”; „Keresztjeim út porából / Fonott ko-
szorúk”).

A kötet ciklusainak elrendezésén pedig 
átdereng Ady nagy élmény- és témakörei-
nek visszfénye: szerelem, élet-halál, Isten, 
magyarság; személyiség és közösség alap-
helyzetei. A strukturális, hangnemi vagy 
nyílt szövegközi allúziók sora („Ady, értem 
ma imád!”; „Ady útját betűzöm, / S az idő 
kibontja nyomait”; „Ha áll a béke, / Rám 
borul az éj ölében / A csendes Isten, szé-
pen”), illetve maga a szerelmi, istenkereső 
vagy istenhiányt fájlaló, élet-halállal birkó-
zó, sorssal viaskodó érzetfajtáknak a felidé-
zése egy másfajta modalitásban az Ady-líra 
eredendő szakrális-biblikus hangoltságának, 
prófétikus és maszkulin hevületének teremti 
meg valamiféle feminin jellegű, érdekesen 
új és utánérzésektől alig érintett ellenpont-
ját vagy variációját. S ebben a változatszerű 
modulációban körvonalazódnak a csángó-
sors vagy a kiszakadás-érzület bonyodalmai 
és keserűségei is: „Arcokon honol az évszá-
zados / Elveszés, / Isten a jobb keze. / Rí-
melő sejtek, szabályok üveges / Ellenállása, 
csupa félelem minden tette” (Keleti magyar). 
György Attila írja a könyv előszavában: „Aki 
hazátlannak született, akit még a Kárpátok 
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óvó-védő karja sem védett, annak a haza 
mindenhol fellelhető: népmesében, köztere-
ken, ismerős szempárokban és legfőképpen 
a nyelvben, az őrizett és visszahódított titkos 
kincsben. / Iancu Laura versei ennek, e tit-
kos kincsnek és a Magyarfaluból Csíkszere-
dán át Budapestre vezető fizikai és szellemi 
peregrinációnak a gyümölcsei. Hivalkodás 
és pátosz nélkül, természetességgel vallanak 
arról, ami minden emberi teremtményben 
közös: az egyediségről és egyedülvalóságról.” 
Halász Péter a versek „érzékeny lelkiségre, fi-
nom gondolkozásra valló, japán tusrajzokra 
emlékeztető” karakterére mutat rá (Hitel, 
2004/11.), Farkas Wellmann Éva az összetett 
motívumrendszert, a mágikus megszóla-
lást, a „néha bibliás” beszédmodort dicséri 
(Irodalmi Jelen, 2005. márc.), Pieldner Judit 
a „rövid sorok staccatójának”, a „frappáns 
verszárlatoknak” a poétikumát hangsúlyozza 
(Székelyföld, 2005/11.), Kiss Judit Ágnes pedig 
az „archaikus lélekállapot” őrzésének értéke-
it emeli ki (Magyar Napló, 2005/3.). – Való 
igaz, hogy „a magyar irodalomba költő érke-
zett”, akinek lírája a „legéteribb magaslatok” 
felé tör – miképpen Ferenczes István fogalmaz 
a költő újabb kötetét (Karmaiból kihullajt, Bp., 
Magyar Napló Kiadó, 2007) üdvözlő és mél-
tató utószavában (és in: Moldvai Magyarság, 
2007/5.). Autentikus sorsbeszéd, sorsköl-
tészet – a kárpáti magyarságot felszabdaló 
törésvonalak fájdalmának, egyszersmind a 
belső összeköttetéseket, „keresztkötődése-
ket” megteremtő szükségérzetnek a pontos 
és sugallatos kifejezésével: „Nincs határ / 
Csak a Kárpátok / Szelíd, vérgyökerű Kár-
pátok // Nincs ellenség csak / Az erdő zúgása 
/ Szuszog halkan // Ahogy a szív dobog / Ha 
átmegy / A határon” (Nincs ellenség).

Körvonalazódni látszik tehát – nagyrészt 
a Ferenczes István vezette csíkszeredai Hargi-

ta Kiadóhivatal jóvoltából – egyfajta értékes 
új csángó irodalom. Az ismert lapok, folyó-
iratok (Moldvai Magyarság, Csángó Tükör) 
mellett ez a kiadó indította el legújabban 
a csángókutatás történeti forrásait és ered-
ményeit közzétevő (az „élő Atlantiszról” hírt 
adó) Bibliotheca Moldaviensis című könyv-
sorozatot – alapmunkákat jelentetve meg 
Zöld Pétertől Domokos Pál Péterig és tovább. 
(L. erről Ferenczes István /Magyar Napló, 
2005/11./, Kovács István /Kortárs, 2000/3./, 
Halász Péter /Új Könypiac, 2006. ápr./, Pécsi 
Györgyi /Irodalmi Jelen, 2006. júl./ írásait; 
ill. Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos 
Vilmos: A moldvai csángók bibliográfiája, Ko-
lozsvár, 2006). A gazdagodó és a „magas” 
irodalomba integrálódó, jelentősebb eszté-
tikai értékeket képviselő csángó írásművek 
ma már tehát erkölcsi és művészi minőség 
együtthatását valósítják meg. A bemuta-
tott csángó-versantológia „lírai (s egyúttal 
tragikus) történelmet alkot a népcsoport 
számára, amely történelem meghatározó 
része a keleti eredet, a megátkozottság, az 
árvaság, a magárahagyottság, a bujdosás, a 
megaláztatás, a hazátlanság, a nyelvvesztés 
a beolvadás reális veszélye” (Keszeg Vilmos, 
Korunk, 2003/9.). S így azt is ékesen iga-
zolja ez a kötet – ahogyan róla szóló fejte-
getéseiben Ekler Andrea leszögezi (Magyar 
Napló, 2003/7., és in: uő. Létra az örökléthez, 
Bp., 2004) – hogy „ezek a kiáltások nem a 
nacionalizmusról szólnak, még csak nem 
is elsősorban a sokat emlegetett emberi jo-
gokról, hanem az EMBER-ről, arról, ami 
az embert emberré teszi, és meg is tartja 
annak, arról, amire nincs általános modell, 
de feltétlen kötődik hozzá többek között a 
nyelv, a kultúra, a hagyományok, a nemzeti 
identitás, a család, a haza s az is, amit Sütő 
András emleget az Advent a Hargitán sora-
iban, a kiáltás joga.”



19

A történelem faggatása

Talán nem kell indokolnom (elég csak 
Ábelre utalnom), hogy valahol otthon lenni 
a legfontosabbak egyike. Furcsa mód kezdte 
ki ezt az utolsó ötven évben hihetetlen gyor-
san elterjedt távolbalátó készülék (és társai). 
Ha valaki elegendő ideig nézőjévé (mond-
hatnám, hogy szinte észrevétlenül rabjává) 
válik, ismerősök lesznek a személyesen isme-
retlenek; többet tud távoli emberek magán-
életéről, mint a szomszédjáéról. Lassan nem 
is „otthon” vagyunk, hanem csak egy olyan 
lakásban, amelynek közelében hurrikán pusz-
tít, embert ölnek, krokodilusok csattogtatják 
fogukat. Sokak után mondom én is, hogy 
ez a „világfalu”, a globalitás kihúzza lábunk 
alól a talajt; egy olyan virtuális ingoványon 
élünk manapság, amelybe a munkából ha-
zatérve azonnal visszakapcsolódunk, sokan 
másokkal egyidejűleg. A tévéhős már inkább 
ismerős, mint a sarki fűszeres. Sőt, inkább 
érte izgulunk, neki drukkolunk. Nevére ke-
reszteljük gyerekeinket. Már a valós világ a 
virtualitás, olyannyira, hogy ez a hazug cse-
re a népszerű Mátrix-filmek témájává vált. 
Hogy ezt valakik így tervezték-e meg, avagy 
csak később jöttek rá arra, hogy számukra 
ez milyen hasznos, most hagyjuk másokra. 
A „Luganói jelentés” címen elhíresült doku-
mentum kellő gondolkodnivalót ajánl erről, 
még akkor is, ha csak kitaláció az egész, ha 
szerzője csak kellő rendbe szedte a manapság 
érzékelhető jelenségeket.

Az abban (is) leírt tagadhatatlan jelenség 
sokunk számára elfogadhatatlan. Azon kell 
töprengenünk, azt kell eldöntsük tehát, hogy 
mi a teendőnk akkor, ha a televízióadókat, 
a kereskedelmi rádiókat, a sok feleslegessel 
traktáló bulvárlapokat nem gyömöszölhet-
jük vissza nyomtalanul a múltba! – mint 

ahogy ezt nem is tudjuk megtenni. Tehát a 
multikommunikációs uralom ellenszerein 
töprengenünk kellene, de legfőképpen cse-
lekednünk, még mielőtt valamennyiünket 
konzumidiótává sematizál! A közösségfej-
lesztés eljárásmódjai kellő védekezést bizto-
sítanak ellene, előadásomban ezekről részle-
tesen szólok, ám további szakmai forrásokat 
e sorok végén is ajánlok.

Használjuk a tömegkommunikáció ked-
veltté vált eszközeit a magunk hasznára. A 
helyi szerkesztésű közösségi rádiók és te-
levíziók kellőképpen ellensúlyozzák a köz-
ponti sematizátorokat, és nemcsak azoknak 
teremtenek értelmes elfoglaltságot, akik 
szerkesztik, tehát csinálják a műsort, ha-
nem azoknak is értéket hordoz, akiknek és 
akikről szól.

A multikommunikációs fogyasztás a 
megnövekedett szabad idő miatt foglalja el 
többórányi figyelmünket. Ha helyette értel-
mes cselekvéseket tudunk ajánlani, kevesebb 
idő marad rájuk. Ehhez persze feltételek kel-
lenek mindenütt: közösségi tér, tevékenysé-
get segítő/animáló népművelő és a rezsire, a 
munkabérre, a különféle tevékenységfélékre 
való pénz megléte. Ha ez utóbbiból nincs 
annyi, mint kellene, elő lehet venni a polgá-
rosodás kezdetén és a két világháború között 
alkalmazott, majd a hatvanas években újra 
megengedett eljárásokat, az önkéntes, koráb-
bi szóhasználattal a „társadalmi” munkát, a 
településközi együttműködések technikáit, 
az egyesületi intézményüzemeltetés újra 
terjedő gyakorlatát, a helyi közösségek gyá-
molítására és fejlesztésére való európai for-
rásokat.

Néhányan persze ma is összejárnak, 
színjátszó- vagy néptánccsoportba mennek, 

Beke Pál

A helyi identitásfejlesztés lehetőségei  
a multikommunikációs uralom alatt és ellenére



PoLíSz

20

sportolnak, de sokan már elfelejtették, hogy 
mást is csinálhatnak, mint hogy a televíziót 
bámulják. Őket a közösségfejlesztés eljárása-
ival lehet aktivizálni, igaz, ez képzett szak-
emberek hosszú ideig tartó fejlesztőmunká-
jának az eredménye lehet. Ez nem jelenti azt, 
hogy nem kellene/lehetne elkezdenünk ezt 
a feladatot sok helyütt azonnal; minél előbb 
alkalmazzuk őket, annál hamarabb jutunk 
eredményre.

A közösségfejlesztés eljárásai közül jó 
szívvel ajánlhatók:

– a nyilvános közösségi beszélgetések;
– a helyi kalendárium szerkesztése és fo-

lyamatos megjelentetése;
– az évenként újra kiadott helyi/kistáji 

tankatalógus;
– a különféle témákban felvállalt önkéntes 

szolgálatok rendszere;
– a közösségi felmérés folyamata;
– a településsel foglalkozó jövőműhelyek 

sora;
– a bármiféle fejlesztést/változást megelő-

ző társadalmi tervezés;
– a különböző témájú tanulókörök szerve-

zése;
– a helyi/kistáji népfőiskola;
– a gyermek- és ifjúsági önkormányzat 

megszervezése;
– a helyi nyilvánosság megteremtésében 

való részvétel (gondoljunk bármiféle gyűlés-
re és összejövetelre, a már említett közössé-
gi rádió, a helyi kábeltévé adásának vagy a 
település internetes honlapjának közösségi 
szerkesztésére);

– bármiféle helyi egyesület létrejötte;
– a helyi egyesületek közös fenntartásá-

ban működő és általuk programozott műve-
lődési/közösségi ház előadásai.

A fent összeírt közösségfejlesztési eljárá-
sok többségét már régóta alkalmazzuk sok 
településen, szerte Magyarországon. Érde-
kes, hogy nemcsak a már meglévő kulturális 
közösségek lettek aktívabbak, hanem aktivi-
zálódtak az azoknak a tájára sem néző embe-
rek is. Tanulságos, hogy ők a kulturális akti-

vitást követően a helyi közéletben ugyancsak 
cselekvőkké váltak, az éppen regnáló (meg-
jegyzem: bármiféle) helyi hatalom nem kis 
bosszúságára (ám tagadhatatlan, hogy néha 
örömére). Ahol valamelyik eljárás alkalma-
zását elkezdték, és azt az első konfliktusnál 
nem hagyták abba, és a kezdés nehézségeit 
követően létrejött állapotokat nem becsülték 
le, hanem éppen hogy gyámolították, ahol 
tehát lehetővé vált egyfajta szerves (helyi) 
társadalomfejlődés, ott megváltoztak a hely-
béli viszonyok is. Bizonyára megváltozott 
a tömegkommunikációs fogyasztás; persze 
hogy abbamaradt volna, nem állíthatom. De 
súlya csökkent, keretek közé került. Manap-
ság már ez is eredmény.

Külvárosi jelenet I.
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Invokáció

Van számomra egy különleges szerelem 
– a vers. Éget és vágyakat kelt, gyötrelmes, 
ha nem érinthetem, hiányzik, ha nincs ve-
lem. Szelíd és buja ölelése több a fellobbanó 
szerelemnél. A jó vers meggyullad bennem, 
életet lehel a szavakba, muzsikál. Érzelmem 
és értelmem lázasan kutatja a megfejthetet-
len csodát. Irigykedem és bámulom a költő 
Istentől eredeztetett képességét: aki bravú-
ros sebészként metsz ki egy szeletet a világ-
ból, és átnyújtja nekem. Vonzalma tartósnak 
bizonyult, hiszen évtizedek óta mondom, ol-
vasom, hallgatom. Szerelmet, életet, egzisz-
tenciát köszönhetek a versnek.

Szeretem és tisztelem a jó versmondót, 
aki önnön képességével, saját gyötrelmével, 
tudatán átszűrt költői gondolatokkal, érte-
lemmel, érzelemmel ajándékoz meg engem. 
Vallom Kosztolányi hitét: „A szavalás értelme: 
A vers néma. Adj neki hangot! A vers könyv-
ben halott. Keltsd életre! Mi a szavalás? A 
vers föltámasztása papírsírjából.”

Az életre keltés ugyanolyan ihletett álla-
pot, mint alkotása! Szeretem a vers tolmá-
csolóját; ha tehetséges és képessége átsüt a 
szövegen, ha úgy képes számomra átadni a 
költői szöveget, hogy az magán viseli a „hic 
et nunc” élményét. Szeretem a jó versmon-
dót, előadót, szavalót, bármilyen „státusú” is 
legyen.

Szeretem a jó „amatőr” versmondót, mert 
teljes hittel adja önmagát!

Mi a versmondás?

A versmondás, az irodalmi alkotások 
(versek, prózai művek) művészi élőszóbeli 

(akusztikai) megjelenítése, előadása; olyan 
primer és szekunder alkotás (produktív, il-
letve reproduktív), művészeti tevékenység 
egyszerre, amelyet egyrészt a vers tartalma, 
szövege, másrészt az előadó (versmondó, 
szavaló) egyénisége, habitusa, világlátása, 
gondolkodásmódja és tehetsége – olvasata 
– határoz meg. A versmondó a nyelvtani és 
szövegejtési szabályokhoz igazodva közvetí-
ti, (reprodukálja) a költő gondolatát, a vers 
tartalmát, azt az érzést keltve, mintha a vers 
– a versben meglévő gondolat – a költői esz-
közök (képek, rím, ritmus stb.) segítségével, 
itt és most születne meg, amely egyben saját 
élménye és olvasata a versmondónak.

A vers- és prózamondás nem egyenlő csu-
pán az adott vers vagy prózai szöveg „szó 
szerinti” megtanulásával és felmondásával, 
azaz reprodukciójával. A vers előadásának 
középpontjában egyszerre ott kell lennie a 
műnek, a versmondó közlési szándékának 
– vagyis az ő olvasatának – és teljes szemé-
lyiségének, mert csak ebből születhet meg a 
valóságos művészi élmény, s válhat beavatot-
tá a hallgató.

Kik tekinthetők versmondóknak? Azok, 
akik valamilyen meghatározott gyakori-
sággal nyilvánosan, azaz közönség előtt, 
a művészi megszólaltatás igényével verset 
mondanak? Esetleg azok a fiatalok is, akik 
évente csak egyszer-kétszer vesznek rész 
valamilyen versmondó eseményen, iskolai 
ünnepségen? (S most ne firtassuk, hogy 
milyen késztetéssel: önként, mert szükségét 
érzik, hogy a versek által közöljenek valamit, 
vagy valamilyen „szelíd” szülői vagy iskolai, 
illetve pedagógusi presszió hatására?) Vagy 
csak azok az ifjú vagy már felnőtt előadók, 
akik „élethívatás-szerűen” és megszállottan 
– még ha nem is kenyérkereső foglakozás-

Kiss László

Az életre keltett vers – a versmondás
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ként – életük (szabad idejük) jelentős ré-
szét a verstanulásnak és a versek művészi 
(színvonalas) megszólaltatásának szentelik? 
Nyilvánvaló, hogy ez utóbbiak tudnak alap-
vetően megfelelni annak a követelmény-
nek, hogy a vers „művészi módon” szólal-
jon meg. E tanulmány keretében – mivel 
az amatőr művészeti mozgalom egyik igen 
népszerű és sokak által gyakorolt ágáról van 
szó, továbbá mivel az életkor, a színvonal te-
kintetében rendkívül tagolt – mindazokról 
szólunk, akik rövidebb vagy hosszabb ideig 
verset mondanak, és a közfelfogás szerint is 
versmondóknak tekintetnek.

A versmondás történetének  
vázlata

Az írásbeliség megszületése előtti tör-
ténelmi időkben született a poézis, ame-
lyet ősköltészetnek nevezünk. A primitív 
népek kultúrájának tanulmányozása tette 
ismertté azokat a munkadalokat, amelyek 
bizonyítják, hogy az ősköltészet a munka-
végző ember történetének a kezdeteihez 
nyúlik vissza. A költészet legősibb for-
máit és előadásának módját őrizte meg 
például a polinéziai Maorik-szigeteken 
feljegyzett munkadal, amelyet a ritmikus 
beszéd, a mozgás és a tánc, valamint az 
ének egysége jellemzett. Valóságos célja 
azonban nem a gyönyörködtetés volt, ha-
nem a varázslat. József Attila erre az ősköl-
tészetre utal, amikor azt írta: „Az ember 
azért ír verset, mert a szó szoros értelmé-
ben sürgős szüksége van reá. Fölidézi a 
tárgyak lelkét, vagy az együgyű népekről 
szóló tudomány polinéziai műszavával él-
vén tondiját, s ez sikerül is annak, akinek 
mana-ja vagyis varázsereje van. A költő 
tehát a tudomány álláspontja szerint is 
táltos vajákos, bűbájos.”

A szavalt vers az európai kultúrkörökben 
az antikvitás idején jelenik meg. Az elő-
adó-művészet mérhetetlen időkkel régebbi 

a színháznál – írja Hegedűs Géza. „Bárhol 
és bármikor keletkezett színházi kultúra, 
ugyanott már minden emberemlékezetet 
meghaladó idők óta volt előadó-művészet. 
Aiszkhülosz, aki az i. e. V. század folyamán 
a tepsziszi kezdeményből tulajdonképpen 
kiformálta a dráma műfaját, maga mondotta 
magáról, hogy ő csupán morzsákat gyűjtött 
Homérosz dúsan terített asztaláról. [...]  
Ezeket akkor már évszázadok óta mondták a 
hivatásos hősénekmondók, a rhapszodoszok 
és utódaik.”

A hősi énekek lényege a szöveg volt, ezt 
kísérték a rhapszodoszok, pengetve a húros 
hangszert, amikor nyomatékot akartak adni 
a mondanivalónak.

A mai értelembe vett lírai költészet a kez-
detekben énekként jelenik meg: Sappho és 
Alkaiosz versformái dallamszkémák. „… az 
érzelmi költészet, ellentétben az elbeszélő 
költészettel, énekelt vagy leginkább is ének-
beszéddel mondott, lantkísérettel, olykor 
fuvolakísérettel.” A fejlődés az énekelt szö-
vegtől a dallamos recitáláson és a háttérze-
ne-kíséreten keresztül a tiszta szövegmondás 
felé haladt. Ezt az utat tette meg a középkori 
lovagköltészet előadása is. Balassi még dal-
lamokra szövegezte verseit, de ezeket már 
kinyomtatták, és hangsúllyal értelmezve ol-
vasták fel.

A versmondás vagy az előadó-művészet 
színterének, a pódiumnak, szintén megvan a 
maga fejlődéstörténete, amely a lanttal és fu-
volával kísért ókori verselőadóktól a középko-
ri dalnoklovagok dalnokversenyén, a műked-
velő mesterdalnokok egymást szórakoztató 
rímjátékán keresztül egészen XVI–XVII. 
század spanyol barokk színház gyakorlatáig 
csiszolódik.

A spanyol színházban – mivel még nem 
volt függöny – a díszletek átrendezése köz-
ben szórakoztatni kellett a közönséget. Erre 
a célra alakították ki a nézőtér egyik sarká-
ban felállított pódiumot, amelyet „esztrád-
nak” neveztek. A színpad átrendezése közben 
a pódiumon jeleneteket, úgynevezett közjá-
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tékokat játszottak, illetve zenéltek, vagy ver-
seket mondtak. Ez a színpadrész lett a vers 
pódiuma. A spanyol esztrád tekinthető tehát 
az európai kisszínházak elődjének, amelyek 
teret adtak a versmondásnak, az előadó-mű-
vészetnek.

Böhm Edit „A versszavalás történetének né-
hány tanulsága” című tanulmányában írja, 
hogy hazánkba az 1790-es években, a néme-
tesítés ellenhatásaként a diáktársaságokban 
kezdték el programszerűen mondani ma-
gyar költők, mindenekelőtt a kortárs magyar 
költők verseit. Erre a célra a diákok maguk 
alakítottak önképzőköröket, magyar társasá-
gokat, amelyek évente egyszer nyilvánosan 
is szerepeltek. Előadásaikra ilyenkor nem-
csak a tanáraikat hívták meg, hanem a város 
polgárait is. Az ilyen nyilvános előadásokat 
örömünnepnek nevezték, ahol saját szer-
zeményeiket és a korabeli költők alkotásait 
mutatták be. Céljuk természetesen nem egy 
önálló művészeti ág létrehozása és elterjesz-
tése volt, hanem a magyar költészet és a ma-
gyar nyelv fejlesztése és terjesztése. A szava-
lás művészete tehát a nemzeti függetlenség és a 
nyelvújítás jegyében született meg, s így min-
denekelőtt politikai célt szolgált. A tanintéze-
tekben természetesen mindig hangsúlyozták 
a szavalás erkölcsnemesítő, elsősorban haza-
fiságra nevelő célját is. Ugyanezen célokkal 
s ugyanebben az időszakban alakultak meg 
az első magyar színtársulatok is, melyeknek 
tagjai többségükben szintén diáktársaságok-
ból kerültek ki.

A hazai professzionális versmondás vagy 
szavalás a nemzeti színjátszás megjelenésé-
vel és fejlődésével egy időben alakult ki. Az 
1830-as években először a szalonok felolvasó-
estjein, majd a hangversenypódiumokon és 
a színpadokon jelenik meg vers, kiváló szí-
nészek tolmácsolásában. Rakodczay: Egressy 
Gábor és kora című kötetében írja: „Ez időben 
Egressy a Kunewalder-Házban lévő ’Pesti 
(később Nemzeti) Kör’ tagja lesz, ahol Vö-
rösmarty vezette be. Itt hetenként szavalja 
a Garaytól, Bajzától, Vörösmartytól kapott 

költeményeket, s minden szavalatáért egy-
egy arany tiszteletdíjat kapott.”

Az ősi „szó” szavunk egyik származéka 
a szavalás, a népnyelvből ismert „sokat be-
szél, felesel” jelentésben. A szót a nyelvújí-
tók emelték be a köznyelvbe, az eredeti és 
a mai használattól is eltérő, tágabb jelen-
téssel: a beszédművészet megnevezésére. 
Addig ugyanis csak latinul deklamáltunk 
vagy orátorkodtunk. A XIX. század elején 
tehát a szavalás magában foglalta a szónoki 
mű előadását, a színészi beszédet és a versek 
művészi előadását is. Ez, a beszédművészet 
mindhárom ágában egyértelműen pozitív 
jelentés először a szónoklattanban vált pe-
joratív minősítéssé a XIX. század végén. 
Ekkor már csak arról a szónokról mondták, 
hogy szaval, aki szépen megfogalmazva, 
hatásosan adta elő tartalom nélküli monda-
nivalóját. Nagyjából ebben az időszakban 
kezdett  átalakulni a színészi patetikus, dek-
lamáló játékstílus is a korszerűbb, jellemáb-
rázoló, a köznyelvhez közelítő, természete-
sebb színpadi beszéddé 

A „szavalás” szó története sokat elárul e mű-
vészeti ág hazai történetéről is, hiszen, amíg ez 
a tevékenység nálunk nem létezett, nem volt 
szükség arra sem, hogy a magyar nyelvben ezt 
megfelelő saját elnevezéssel illessék.

A szó megalkotása akkor vált szükséges-
sé, amikor Magyarországon már kialakult 
a versek nyilvános, művészi igényű előadá-
sának a szokása. Nálunk ugyanis a verseket 
évszázadokon át énekelték, s azok gyakran 
„nótára” íródtak, vagyis dallammal együtt 
születtek.

Az iskolában a diákok tanultak ugyan ver-
seket, s azok szövegét fel is kellett monda-
niuk, de ez részben latinul történt, részben 
nem párosult művészi igénnyel. Akkor lett 
önálló a versmondás, amikor a vers levált a 
zenéről, a dallamról, és saját zeneiséggel ren-
delkező szöveggé alakult. Ez pedig nálunk 
nagyjából egybeesett a magyar nyelv egysé-
gesülésének, programszerű fejlesztésének az 
időszakával.
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A versmondás változásai  
a közelmúltban

A magyar nyelvű vers- és prózamondás 
és annak nagysága – mondhatnánk, ha nem 
lenne a mennyiségnek pejoratív felhangja 
– tömegessége az elmúlt ötven-hatvan év 
eredménye. 

A versmondás gyökereit az iskolai ok-
tatásban kell keresnünk, hiszen a magyar 
irodalom tanításának keretében sajátítják el 
a diákok azokat az alapvető irodalmi isme-
reteket, amelyek elengedhetetlenül szüksé-
gesek a versek megértéséhez és elmondásá-
hoz. Kezdetekben a verstanítás és tanulása 
memoriterként működött, azaz a tanulóknak 
azért kellett verseket tanulniuk, hogy „éle-
sítsék elméjüket”, gyarapodjon szókészletük, 
fejlesszék tanulási, „bevésési” képességüket.

Az iskolai oktatás – leginkább a közép-
iskolai – felismerte a versmondásban rejlő 
pedagógiai és természetesen művészi lehe-
tőséget, ezért – bár a különböző korok tan-
terveibe ilyen jellegű képzési követelmény 
sohasem került be – egyre több, elsősorban 
az iskolai oktatáshoz, illetve a tananyaghoz 
köthető versmondó versenyeket hirdettek az 
általános és a középiskolás diákság részére. 
Természetesen mindig is voltak olyan közép-
iskolák – többnyire gimnáziumok – és ami 
még fontosabb, olyan pedagógus egyénisé-
gek, akik szükségesnek tartották a versmon-
dás tanítását.

Az ezerkilencszázötvenes -hatvanas -het-
venes évek a költészet, a vers és természete-
sen a versmondó – hasonlóan más amatőr 
művészeti ágakhoz – a különböző társadalmi 
és politikai ünnepek „főszereplőjévé” vált. 
Az ünnepi műsorokban elmaradhatatlan volt 
a lelkesítő szavalat.

Az amatőr versmondásnak ekkor még nem 
voltak igazi fórumai, egyedül a különböző 
szintű művészeti szemléken nyílt lehetőség 
arra, hogy a versmondók bemutatkozzanak.

A hatvanas évek irodalmi színpadi moz-
galma (melynek hatása még a hetvenes évek 

elején is érezhető) jelentős lendületet adott a 
versmondásnak, hiszen ennek a színjátéktí-
pusnak az alapanyaga többnyire – legalábbis 
a kezdetekben – a vers volt. Sorra születnek 
az együttesek, amelyek többsége szakított a 
hivatásos színházművészet utánzásával, és új 
színjátéktípusokat hozott létre.

Ezek közül is az egyik legelterjedtebb a 
lírai oratórium volt. A lírai oratóriumot elő-
szeretettel választotta a pódiumi színjátszás 
a hatvanas-hetvenes években, a kollektív mű-
vészi kifejezés eszközeként, s a közel húszezer 
fiatalt számláló mozgalomnak igen fontos sze-
repe lett a magyar és az egyetemes líra megis-
mertetésében. Sajátos színpadi dramaturgiája 
révén különleges színházi-közösségi élmény 
(esztétikai érték) létrehozására voltak képe-
sek. A szerkesztett műsorok egy része költői 
életműveket mutatott be, de születtek olyan 
irodalmi koncertek, összeállítások is, ahol egy 
központi gondolat jegyében válogatták össze, 
szerkesztették egybe a verseket, versrészlete-
ket, a dramatizált novellákat és a zenét.

Ez a kor ismételten felfedezi magának 
a többszólamú szavalás vagy másképpen a 
hangokra komponált szavalókórus közössé-
gi élményében rejlő hangulati és esztétikai 
hatását. Ezért az irodalmi színpadi korszak 
egyik hatásos színpadi eszközévé vált.

(Természetesen nem hagyható figyelmen 
kívül az sem, hogy ebben az időszakban mi-
lyen kitüntetett szerepe volt a költészetnek 
vagy tágabban az irodalomnak. Ez az a kor, 
amikor egy-egy verseskötet vagy valamilyen 
fontos vers megjelenése és természetesen elő-
adása – mint például az Egyetemi Színpadon 
elhangzott költői estek, bemutatók – valósá-
gos közönségérdeklődésre számíthatott.)

Az akkori színjátszók vagy fogalmazzunk 
pontosabban, az irodalmi színpadi tagok 
többsége „versmondó” is volt, és nem csu-
pán abban az értelemben, hogy egy adott 
előadáson verset mondott, hanem úgy is, 
mint a versmondó események – legfőbbképp 
versmondó versenyek, fesztiválok résztve-
vője vagy éppen önálló estek – főszereplő-
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je. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az a közel 
húszezer színpadi tag, ugyanannyi versmon-
dót is jelentett. Az irodalmi színpadi mozga-
lomnak, a lírai oratóriumnak nagy szerepe és 
hatása volt abban is, hogy új formákat, meg-
valósítási módokat kísérletezett ki a versek 
megszólaltatására.

Meggyőződéssel állíthatjuk tehát, hogy 
ez a korszak a hazai versmondás egyik igen 
fontos megújító szakasza, mert ebben a moz-
galomban gyökerezik a hetvenes évek végén, 
a nyolcvanas évek elején kibontakozó és igen 
erőteljesen viruló versmondó mozgalom. Je-
lentős az állami mecenatúra, és a média is 
megkülönböztetett figyelmet fordít a vers-
mondókra. Soha nem látott közelségbe kerül 
a költő és versmondó. Az irodalom irányítói, 
szervezői is felismerik a versmondó mozga-
lomban rejlő hallatlan erőt és a költészetet 
népszerűsítő „hasznát”, ezért többek között 
számos verseny, esemény támogatója, meg-
hirdetője lesz az Írószövetség. 

Szinte évente születnek jelentős versmon-
dó események, elsősorban felfutásos rendsze-
rű versenyek: József Attila, Ady, Babits, Illyés, 
Auróra, melyeknek elődöntőit a rádió, döntőit 
a televízió közvetítette. Jelentős irodalmi sze-
mélyiségek, írók, költők: Juhász Ferenc, Nagy 
László, Rab Zsuzsa, Fodor András, Simon István, 
Buda Ferenc, Vas István; irodalomtörténészek: 
Béládi Miklós, Domokos Mátyás vesznek részt 
ebben a munkában. Okos tanácsokkal, is-
meretterjesztő szándékkal elemeznek a nyil-
vánosság előtt egy-egy elhangzott verset és 
a versmondók teljesítményét. Ezeknek az 
eseményeknek a szervezője a Magyar Műve-
lődési Intézet jogelődje, valamint a Magyar 
Rádió és Televízió volt.

A nyolcvanas évek vége, a rendszerválto-
zás időszaka, más művészeti ágakhoz hason-
lóan, a versmondásnak sem kedvez. Egy-két 
kivételtől eltekintve sorra szűnnek meg a 
nagy hírű, a sok fiatalnak és felnőttnek be-
mutatkozási lehetőséget és szakmai inspirá-
ciót nyújtó versmondó versenyek. Eltűnnek 
az ifjúsági klubok, amelyek fontos helyszínei 

voltak az író–olvasó találkozóknak, verskon-
certeknek, verses összeállításokat bemutató 
csoportoknak. A vers szép csendesen teljesen 
eltűnik a médiából is, s vele együtt az amatőr 
versmondás is elveszti korábbi megbecsült-
ségét és a nagy nyilvánosság előtti megmu-
tatkozási fórumait. Egyedül a kétes értékű, 
négyévente ismétlődő „Ki mit tud?” adott 
némi – nagyon halovány – alkalmat arra, 
hogy a legjobb versmondók az ország nagy 
nyilvánossága előtt megmutatkozhassanak, 
de ez sem szakmai fórumnak, sem élő, saját 
közönségének élményt nyújtó előadásnak 
nem volt tekinthető.

A kilencvenes évek első néhány éve, ha-
sonlóan más művészeti ágakhoz, a zavart 
helykeresés, a bizonytalanság és a radikális 
csökkenés időszaka. A versmondás vissza-
vonult az iskolai falak közé, a korábbi jelen-
tős versmondó eseményeket, versenyeket 
szervező országos szervezetek száma tovább 
csökkent – megszűntek, vagy átalakultak –, 
így eltűntek a támogatók, a mecénások is. A 
versmondó mozgalom egyik legfontosabb 
szervezői, a megyei művelődési központok 
saját létük bizonytalanságával voltak elfog-
lalva, vagy éppen tevékenységük feltételrend-
szere egy szolgáltató irodává zsugorodott, 
így korábbi erejük és befolyásuk a minimá-
lisra csökkent.

A nyolcvanas évek végének traumatikus 
hatását, a kilencvenes évek elejének rövid bi-
zonytalanságát követően az évtized közepére 
fokozatosan újra erőre kapott a hazai vers- és 
prózamondás. Egyre többen ismerték fel újra 
a versmondó mozgalom valóságos eredmé-
nyeit, és elsősorban a fiatalok körében kifej-
tett pozitív hatását. A hetvenes-nyolcvanas 
évek versmondó egyéniségei, népművelők, 
versmondással foglalkozó szakemberek – egy-
mással szövetkezve – fokozatosan újra kiala-
kították azokat a műhelyeket és közösségeket, 
versmondó versenyeket, amelyek napjainkra a 
mozgalom stabilitását biztosítják.

A 90-es évek elején jelentek meg először 
a hazai versmondó versenyeken és a kü-
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lönböző eseményeken a határainkon kívül 
élő fiatalok. Először csak néhányan, majd 
ahogyan az egyes országokban változtak a 
politikai viszonyok, és enyhült a feszültség, 
egyre többen érkeztek a Felvidékről, Er-
délyből, illetve a Partiumból, a Vajdságból, 
Szlovéniából, Horvátországból és a Kár-
pátaljáról. Lehetőségeikhez mérten mind 
többször jöttek magyarországi versenyekre, 
és egyre több és egyre nyitottabb kapcso-
lat alakult ki a környező országokban mű-
ködő versmondókat segítő szervezetekkel, 
a versenyeket szervező intézményekkel. A 
határon túli versmondók magukkal hoz-
ták szülőföldjük sajátos tájnyelvét, az anya-
nyelv iránti elkötelezett felelősségüket és 
az idehaza kevésbé ismert (vagy legalábbis 
kevesek által mondott) kortárs költészetet. 
Általános tapasztalat, hogy számukra a vers 
művészi megszólaltatásán kívül rendkívüli 
fontossággal bír az anyanyelv megtartásá-
nak és ápolásának a szándéka.

A versmondók korosztályonként

Gyermek- vagy  
általános iskolás korosztály

A versmondó mozgalom alapozója az 
általános iskola, hiszen gyerekkorban itt 
kapják az első igazi impulzust arra, hogy 
verseket tanuljanak és mondjanak. A korai 
iskoláskor (6–10 éves) nem alkalmas arra, 
hogy a gyermekeket olyan intellektuális 
feladattal bízzuk meg, hogy akár önállóan, 
akár tanári segédlettel verseket tanuljanak 
és tolmácsoljanak. (Meg kell jegyezni, hogy 
természetesen léteznek olyan típusú gyer-
mekek, akik pszichikai (fel)készültségük és 
fejlettségük alapján alkalmasak a versmon-
dás intellektuális feladatára, a versek gon-
dolatainak feltárására és közvetítésére.) E 
nyilvánvaló tény ellenére is számos olyan, 
az általános iskolai korosztályt felvonul-
tató vers- és prózamondó verseny létezik, 

ahol e törvényszerűséget figyelmen kívül 
hagyják.

A középső és a felső iskoláskorban a gyer-
mek versmondásra (is) alkalmas képességei 
stabilizálódnak. Egyrészt már adottak ké-
pességeik, másrészt erre az időszakra olyan 
ismeretek birtokába jutnak, amelyek a vers 
intellektuális elsajátításához és művészi tol-
mácsolásához szükséges. Jóllehet a legkü-
lönbözőbb iskolatípusokban eltérő módon 
folyik az oktató-nevelő munka, de a gyer-
meklélektan sajátos törvényei szerint a gyer-
mek intellektuális, érzelmi, motorikus stb. 
fejlődése azonos, bármelyik iskolatípusról is 
legyen szó. A gyermek- vagy általános isko-
lás korosztály versmondó kultúráját nagy-
ban befolyásolja az a tény, hogy semmilyen 
pedagógusképző felsőoktatási intézményben 
nem képeznek a versmondás tanítására. „A 
szavalás olyan valami nálunk, amelyről azt 
hiszik, hogy azt kell tudni mindenkinek, 
anélkül, hogy tanulta volna. A tanár tanítja, 
vagy legalább kívánja, anélkül, hogy ő maga 
tanulta volna. Iskoláink tanterveiben említ-
ve van a szavalás, de a tanár nincs kötelezve, 
hogy tanuljon és tudjon szavalni.” Rakodczay 
Pál ezeket a máig időtálló gondolatokat 118 
éve (!) vetette papírra.

Pedig a hiány óriási. Kis mértékben eny-
híti ezt a gondot az a korábbi kezdeményezés, 
melynek keretében néhány Megyei Pedagó-
giai Intézet (Szekszárd, Miskolc) rendszeres 
továbbképzések keretében készíti fel azokat 
a magyartanárokat, akik versmondás tanítá-
sával (is) foglalkoznak, illetve néhány helyen 
(például Győrött, a Magyar Versmondók 
Egyesületének Győr-Moson-Sopron Megyei 
Szervezete) pedagógusok számára szerveznek 
versrendezőképző tanfolyamokat a kötelező 
pedagógus továbbképzés keretében.

Az általános iskolás korosztályhoz tartozó 
versmondók versválasztása alapvetően vala-
milyen segítséggel történik, azaz a pedagó-
gus vagy a szülő segít kiválasztani a verset, 
többnyire az iskolai tananyagból. Ebből kö-
vetkezően az ehhez a korosztályhoz tartozók 
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lehetősége sokkal kisebb, hogy olyan verssel 
találkozzanak, amelyek egyéniségükhöz, 
képességükhez és saját világukhoz közelebb 
áll. Általában azok a versmondók sikeresek, 
akik képesek önmaguk megbirkózni a vers-
választás nehézségeivel.

Ifjúsági vagy  
középiskolás korosztály

A hazai, de mondhatjuk úgy is, hogy a 
teljes magyar nyelvű versmondás valóságos 
bázisa a középiskolás korosztály. Ez az az 
életszakasz, amikor a tizenéves fiatal már 
rendelkezik a művészi kommunikáció képes-
ségével, és teljes személyiségével képes a ver-
sek magas szintű tolmácsolására, önálló mű-
vészi véleményalkotásra és megjelenítésre. 
Képes a világ jelenségeit összefüggéseiben 
látni és értékelni, vagy legalábbis ezt kere-
si szakadatlan, s teszi ezt a versekben is. A 
verseket többnyire már önmaguk választják, 
még abban az esetben is ragaszkodnak azt ál-
taluk választott vershez, ha azt a szülő vagy a 
felkészítő pedagógus nem javasolja. Keresik 
önmagukat, ezért nem véletlen, hogy ebben 
az életkorban találnak rá Radnóti Előhang egy 
monodrámához című versére, vagy érinti meg 
őket az anya elvesztésének kínzó fájdalma 
József Attila Kései siratójában. Izgatják őket az 
élet nagy kérdései (szerelem, halál, az élet ér-
telme, igazság, erkölcs stb.), így alapvetően 
ez motiválja versválasztásukat is. A kérdések 
jelentős részére a művészetekben keresik és 
találják meg a választ, mivel a művészetek 
komplex értelmi és érzelmi módon kínál-
nak megoldási lehetőségeket. A korosztály 
legjobbjai képesek saját személyiségükön 
átszűrve – a versmondás kommunikációs 
szabályinak megfelelően – a verset, illetve 
annak intellektuális tartalmát közvetíteni; 
16–17 éves korukban a legaktívabbak, mert 
ezt követően már a pályaválasztásra, a felvé-
telire és a továbbtanulásra készülnek.

Sokan a színészi pálya felé orientálódnak, 

ezért a főiskolára való bejutás egyik előisko-
lájának tekintik a versmondást, nem is alap-
talanul. Évtizedekre visszamenően hosszan 
lehetne sorolni azoknak a versmondóknak a 
nevét, akik ma a színházi világ megbecsült 
színészei, színházi szakemberei.

A középiskolákban általában a tanórá-
kon kívüli fakultatív tevékenységként van 
jelen a vers- és prózamondás. Kedvezőbb a 
helyzet a drámai tagozatos középiskolákban, 
illetve ott, ahol hagyománya van a diákszín-
játszásnak, illetve működnek diákszínjátszó 
csoportok. Ugyancsak ösztönző erővel hat a 
versmondó kultúra ápolására, a versmondás 
megszerettetésére, ha az iskola névadója író 
vagy költő. Számos helyi vagy éppen országos 
meghirdetésű versmondó esemény, verseny 
született ennek a jegyében. (Mikszáth, Madách 
vers- és prózamondó verseny Balassagyarma-
ton, Vörösmarty Mihály vers- és prózamondó 
verseny Budapesten, Nagy László versmondó 
verseny Veszprémben stb.).

A fentiekben tárgyalt két kategóriába tar-
tozik az aktív versmondók túlnyomó több-
sége. Az általános iskolában verset mondók 
egy része a középiskolában folytatja a vers-
mondást. Nincs meg ugyanez az átmenet a 
felnőtt korba lépéskor, sokan hagyják abba 
a versmondást, melynek indokai között leg-
inkább a továbbtanulást és a munkába állást 
említhetjük.

Felnőtt versmondók

Felnőtt versmondóknak tekintjük mind-
azokat, akik már nem középiskolások. Az 
előbbi két korosztályhoz képest ők vannak a 
legkevesebben, és többségük is inkább a fia-
talabb generációhoz tartozik. Más művészeti 
ághoz hasonlóan a felnőtt versmondók köré-
ből is hiányzik a középgeneráció. Az életkor 
előrehaladtával – ritka kivételtől eltekintve 
– egyre inkább abbahagyják az aktív vers-
mondást, az ismert egzisztenciális és egyéb 
szociális okok miatt. Ha kevesen vannak is, 
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többnyire itt találhatók azok a felkészült, a 
versmondás művészi eszközeit jól ismerő, 
öntörvényű, saját stílussal, előadói arculattal 
rendelkező versmondók, „előadóművészek”, 
akik komoly repertoárral, és ami fontosabb: 
a versmondásban sem elhanyagolható, kon-
vertálható élettapasztalattal és többéves, ese-
tenként évtizedes versmondói gyakorlattal, 
fellépési, szereplési rutinnal rendelkeznek.

A felnőtt versmondók köréből alakult ki az 
a réteg, akik – ha nem is kenyérkereső foglal-
kozásként – rendszeres fellépéseket vállalnak, 
a legérettebbek és a legjobban felkészültek 
képesek önálló műsorokat, esteket tartani. Ők 
azok, akik a rendhagyó irodalmi órák közre-
működői, szervezői, és sokan közülük vers-
mondó műhelyek, stúdiók vezetői.

Az elmúlt tíz év sajátos jelensége a nyugdí-
jas korosztály erőteljes részvétele a versmon-
dásban. Egyre több versmondó eseményen 
jelennek meg, és szerepelnek eredményesen. 
A szépkorúak, a verselő nagymamák és bölcs 
idős emberek versmondói magatartásukkal, 
attitűdjükkel, hitelükkel a versmondó verse-
nyek tisztelt és szeretett résztvevői.

Az elmúlt évek  
műsorpolitikájáról

A rendszerváltozást követően felszakad-
tak azok a gátak, amelyek bizonyos versek 
megszólaltatását, pódiumi megjelenését aka-
dályozták; illetve számos, idáig megjelenésre 
nem számítható költő verseskötete láthatott 
napvilágot. Így az emigránsirodalom vagy a 
vallásos költészet nagyobb szerepet kapott, 
mint a korábbi évtizedekben. Ugyancsak 
pódiumi dobogókra kerültek az addig csak 
ritkán hallhatott, az 1956-os forradalmat áb-
rázoló versek. Az előző korszak művelődés-
politikája miatt a rendszerváltás „indulata” 
rövid időre megkérdőjelezte József Attila köl-
tészetének egy részét, így egy időre néhány 
József Attila-vers eltűnt a szavalóversenyek 
pódiumairól.

Napjainkban a versmondók konkrét vers-
választása igen széles spektrumú, és termé-
szetesen erőteljesen korosztályfüggő.

A versmondók  
legkedveltebb költői

Domokos Mátyás Ki/k/ a legnépszerűbb klasz-
szikus és élő magyar költő/k/ 2000-ben? című 
cikkében a „A magyar Messiások – ezred-
évünk sorsfordulói a magyar lírában” címmel 
megrendezett országos versmondó verseny 
alapján – amelyen a versenyzők négy fordu-
lón keresztül öt szabadon választott verssel 
vehettek részt – végezte összesítését, amely-
ben 750 verscím és költő nevét regisztrálta. 
Mivel a versenyen a társadalom valamennyi 
rétege és korosztálya képviselve volt, így a 
„mintavétel” elég reprezentatívnak tekinthe-
tő ahhoz, hogy megfelelő következtetéseket 
vonhassunk le. 

„A versválasztások tényében megnyil-
vánuló ízlés-színkép és vonzódásrend tehát 
a lehető legsokrétűbb… Összesen 118 ma-
gyar költő 750 verse került föl a nevezési 
listákra. A legnépszerűbb magyar költő: 
Petőfi Sándor. … Megnyugtató eredmény 
ez; mert a számok tükrében, vagy ha tet-
szik, a magyar líra szerelmeseinek a szívé-
ben, Németh Lászlóval szólva, a jelszó vál-
tozatlanul Petőfi. ’A magyar irodalomnak 
Petőfi a legnagyobb fénye’, s hadd tegyem 
hozzá, hogy nem az idősebb, hanem inkább 
a fiatalabb korosztályok favorizálták Petőfi 
Sándort, 81-en. … József Attila 77, Rad-
nóti Miklós 70, majd Ady Endre 67 vers-
sel szerepel a legtöbb választással. Ettől a 
négyestől kissé leszakadva, de még mindig 
tekintélyes versszámmal következik Vörös-
marty Mihály /34/, Arany János /33/, Kosz-
tolányi Dezső /32/, Szabó Lőrinc /31/, s őket 
követi Babits Mihály /27/, Pilinszky János 
/24/, Reményik Sándor /21/, Nagy László 
és Tóth Árpád /20-20/. A legkedveltebb élő 
költő pedig Kányádi Sándor /23/ verssel. A 
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felsorolt tizennégy költőtől származik, így 
mondom, a spontán vagy szív szerint vá-
lasztott versek túlnyomó része, több mint 
70 százaléka” – olvasható a tanulmányban.

Versmondók képzése, táborok

A versmondói mozgalom egyik proble-
matikus pontja, hogy kevés az olyan szak-
ember, száma, aki megfelelő segítséget tud-
na nyújtani a versmondóknak. Néhány, már 
korábban említett, elsősorban a pedagógu-
sok képzését szolgáló tanfolyam és kon-
ferencia kivételével semmiféle rendszeres 
oktatás nincs, ahol azok, akik a versmondók 
felkészítésével foglalkoznak, szakmai segít-
séget kaphatnának, vagy képzésben része-
sülhetnének.

A legkiválóbb előadói képességekkel ren-
delkező versmondóknak lehetőségük van 
olyan képesítést szerezniük, amellyel vers- és 
prózamondó előadó-művészeti tevékenységet 
folytathatnak, illetve a követelményrendszer 
teljesítése esetén a résztvevők olyan ismere-
tekhez jutnak, melynek birtokában képessé 
válnak a versmondás tanítására, versrende-
zésre, illetve ilyen jellegű szakképesítéshez 
kötött munkakör betöltésére.

Ez ideig igen kevesen vették igénybe az 
Országos Képzési Jegyzékben szereplő kö-
zép-, illetve felsőfokú vers- és prózamondó 
szakképesítés lehetőségét, amely a vizsgá-
zóknak vers- és prózamondó (középfokú), 
valamint vers- és prózamondó előadóművész 
(felsőfokú) szakképesítést biztosít.

A képzés keretében, illetve egyéni felké-
szülés alapján a vers- és prózamondás, illetve 
az irodalmi műsorok szerkesztésének legfon-
tosabb elméleti és gyakorlati alapismereteinek 
elsajátítására nyílik lehetőség. Elsajátíthat-
ják azokat az eljárásmódokat és műelemzési 
metodikákat, kommunikációs folyamatokat, 
melyek eredményeként eljuthatnak a művek 
üzenetének megfejtéséhez és a helyes közve-
títéshez. Megtanulhatják a művészi beszéd, 

a nonverbális kifejezések azon eszközeit, me-
lyek tudatos alkalmazásával a befogadó kö-
zönség számára élménnyé transzponálhatják 
a megszólaltatott műveket.

A versmondók felkészítésének egyetlen 
folyamatosnak tekinthető alkalma és formá-
ja a nyári versmondó táborok, ahol intenzív 
gyakorlási és tanulási lehetőségekkel segí-
tik a versmondók felkészülését, és hatással 
vannak a versmondók későbbi teljesítmé-
nyére is. Több megyében (Tolna, Somogy, 
Komárom, Győr-Moson-Sopron megyék) 
szerveznek sikeresen versmondó táborokat 
a különbözőb korosztályok számára, illet-
ve több országos tábor is működik (Bajai 
Versművészeti Szeminárium, Balatonke-
nese, Kápolnásnyék). Kiváló versmondó 
táborok működnek a határainkon túl is, a 
Vajdaságban, Felvidéken, Erdélyben és a 
Kárpátalján, ahol rangos magyarországi 
szakemberek segítik a versmondók szakmai 
fejlődését.

Versmondó események,  
versenyek

Az elmúlt években egyre több azoknak 
a lehetőségeknek, alkalmi vagy állandó be-
mutatóhelyeknek, pódiumoknak a száma, 
ahol versek előadására, verskoncertek vagy 
önálló esetek tartására nyílik lehetőség. 
Emellett egyre több azoknak az alkalmak-
nak a száma is, ahol a verseké a főszerep, 
ahová szándékuk szerint azért mennek el 
az emberek, hogy verseket hallgassanak. 
Ilyen kiemelkedő ünnepi alkalom a Köl-
tészet Napja és egyre inkább ilyen ünnepi 
alkalommá válik a Magyar Kultúra Napja, 
de vannak magánkezdeményezések is, mint 
pl. a „Szépen, magyarul, szépen emberül” 
mozgalom.

A hazai versmondó versenyek egyszerre 
több funkciót is betöltenek: bemutatkozási 
lehetőség értő közönség előtt, ünnepi alka-
lom, a versmondó képességének megméreté-
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se, szakmai fórum és egyúttal ismerkedési, 
barátkozási lehetőség is.

A versmondó versenyeket követő szakmai 
tanácskozásoknak, a zsűri szakmai értékelé-
sének a valóságos haszna abban rejlik, hogy a 

versmondók itt találkozhatnak a szakemberek-
kel, és itt kaphatnak tanácsokat versmondásuk-
ról. Különösképpen hasznos ez, ha különböző 
országok, régiók azonos művészetű, de más-
ként gondolkodó művészei találkoznak.

Barcsa Dániel

Kárpát-fészek – póktestvériség
Néhány gondolat a román nemzeti ébredésről

Tűzvész készül

Az őszbe forduló Kolozsváron – 1791-
et írtak – az erdélyi diétán egy terjedelmes 
latin nyelvű emlékiratot ismertettek. Mind-
nyájan láttunk már parlamenti közvetítést, 
így magunk elé tudjuk képzelni a jelenetet. 
Lelki szemeink előtt feltűnnek Erdélyország 
tekintetes követei: van, ki orrát-fülét piszkál-
ja, van, ki szomszédjával társalog halkan, s 
nyílván akadnak olyanok is, kik el-elbóbis-
kolnak eme álmos délutánon, miközben egy 
monoton hang, belesimulva az őszi legyek 
dongásába, csak mondja, mondja, ami a pa-
pírlapokon előtte olvasható.

Ezen az erdélyi országgyűlésen alig 
akadt bárki is, ki felfogta volna e csendes 
esőként kopogó szavak jelentőségét. A di-
étai követek ezekben a hetekben saját sé-
relmeik felemlegetésével és felsorolásával 
voltak elfoglalva, melyeket a nemrég el-
hunyt II. József uralma következtében voltak 
kénytelenek elszenvedni. Pedig a jelenlévők 
között biztosan akadtak olyanok is, kik pár 
esztendeje a saját bőrükön tapasztalták meg 
a „Hóra világot”. Ennek ellenére kevesen lát-
ták át, hogy ami ezen az ülésen történik, az 
több, súlyosabb, mint pár ezer elkeseredett, 
felbőszült-felbőszített, részeg oláh jobbágy 
féktelen tombolása. Mert a szónoki emel-
vényről elhangzottakban nem kevesebbről 

volt szó, mint hogy az erdélyi román szel-
lemi elit ekkor, e helyt, ezúton jelentette be 
igényét Erdélyre.

Ám az akkori magyar politikusok sem 
rendelkeztek több éleslátással, mint mai 
utódaik, bíztak az igazságban, a dolgok vál-
tozatlanságában és változtathatatlanságá-
ban, s így az önfennmaradáshoz szükséges 
minimális veszélyérzetük is álomba szende-
rült. Tán még örültek is, amikor az unal-
mas diétai délután egyhangú csordogálását 
valamely kinti zaj, lábak dobogása, kiabálás 
zavarta meg. A követek – kibontakozván az 
epesztő egyhangúság öleléséből – az abla-
kokhoz tódultak, s rendi hovatartozástól 
függetlenül, tekintélyüket meghazudtolva 
lökdösték, taszigálták egymást, sőt, volt, 
ki – horribile dictu – még furakodni sem 
átallt, csakhogy kiláthasson. A rebellió oka 
tűz volt, mely az országgyűlés épületével 
szemközti házban keletkezett. Szerencsé-
re a füst nagyobb volt, mint a lángja, a ve-
szélyt még idejében észlelték, s így az em-
berek – háziak s az utcáról érkező segítség 
– megfékezték a bajt.

A teremben – mondják – csak két ember 
maradt a helyén ezalatt, a zavarodott felolva-
só, ki némi bizonytalankodás után félbesza-
kította az irat ismertetését és báró Wesselényi 
Miklós. (No nem az „árvízi hajós”, hanem 
annak édesatyja, a „sibói bölény”.) Ő dühö-
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sen mordult rá a magukról megfeledkezett 
követtársakra:

„Figyelmezzenek kendtek, mert itt na-
gyobb tűzvész készül, mint a kinti, mert az 
nem egy házat, utcát, várost, de egész Er-
délyt készül lángra lobbantani!”.

Prófétai szavak. De ugyan ki hisz a pró-
fétáknak?

A Supplex Libellus Valachorum  
színre lép

1791. március 11-én egy különös irat érke-
zett a bécsi udvarhoz. Ez volt a Supplex Libellus 
Valachorum, az erdélyi „valach” – oláh, azaz 
román – nemzet papságának, nemességének, 
katonai és polgári rendjének könyörgő levele. 
Az alázatos hangú irat arra kérte az uralko-
dót, II. Lipótot, hogy állítsa vissza az erdélyi 
román nemzet, valamint az ortodox egyház 
„ősi” jogait Erdélyben.

Az 1790–1791-es esztendő fordulóján a 
bolygók együttállása igen kedvező volt az 
erdélyi románság számára: II. József halá-
lával szabad tér nyílt a nemzeti-társadalmi 
mozgalmak előtt; pont erre az időre oldó-
dott fel a gyanakvás és feszültség román és 
román között, amely az erdélyi keleti egyház 
szakadása, az unitus, azaz a görög katolikus 
románság ortodoxiából való kiválása miatt 
keletkezett; s az erdélyi román értelmiség 
három nemzedéke erre az időre már szorgos 
méhként begyűjtötte azokat a szellemi fegy-
vereket, amelyekkel harcba lehetett indulni a 
nemzeti jogokért.

A XVIII. század végére az erdélyi ro-
mánok mind létszámban, mind öntudatban 
megizmosodtak. Az ortodoxiát elhagyó gö-
rög katolikus fiatalok tömegei tanultak a pes-
ti, a bécsi és az itáliai egyetemeken, s így las-
san kialakult egy európai műveltségű román 
értelmiség. Külföldi tanulmányaik során a 
román diákok feltöltődtek a latin származás-
tudattal, amely határtalan büszkeséggel töl-
tötte el őket. Növelte a nemzeti büszkeséget 

az is, hogy az udvari haditanács 1763-ban Er-
délyben felállított két „oláh szélybeli regimen-
tet”, melynek katonái a Habsburgok dinaszti-
kus háborúiban kiválóan megállták a helyü-
ket. S különös, de a Horia–Closca-lázadás is 
– bár a román intelligencia elítélte eme véres 
mozgalmat – szintén az öntudatosodást erő-
sítette, hiszen mégis csak bizonyítékot adott 
arra, hogy a románság sérelmeit és törekvé-
seit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Erdély akkoriban érvényes feudális al-
kotmánya az 1437-es Kápolnai Unión ala-
pult, amely az ország törvénykezését három, 
„örök időkre” szövetséget kötött, rendi ala-
pon szerveződő nemzet, a magyarok – azaz 
az erdélyi nemesek –, a székelyek, valamint 
a szászok kezébe adta. E konstellációból a ro-
mánok kimaradtak, mert jogilag nem voltak 
egységesek, a román anyanyelvű nemesek a 
magyar nemesek közé számítottak, a román 
jobbágyok pedig ugyanolyan jogfosztottak 
voltak, mint magyar sorstársaik. A Supplex 
Libellus Valachorumban megfogalmazott ké-
rések esetleges teljesítése nem jelentett vol-
na kevesebbet, mint hogy a több évszázados 
erdélyi alkotmányos berendezkedést II. Lipót 
önkényesen eltörli, és újraalkotja.

Tán az uralkodó nyugodtabb időben elgon-
dolkodott volna az erdélyi románság óhajain, 
ugyanis természete és műveltsége szerint nem 
volt eleve reformellenes, ám az adott helyzet-
ben a nyugalom fontosabbnak bizonyult szá-
mára, mint bizonytalan kimenetelű újítások 
bátorítása, illetve támogatása.

Ekkor – rövid uralkodásának elején 
– II. Lipót nehéz helyzetben volt. Egyik 
„vigyázó” szemét Párizsra kellett vetnie, a 
másikat pedig a „két magyar hazában” te-
rebélyesedő magyar nemesi mozgalomra, 
amely bátyja és elődje, II. József zsarnoksá-
ga miatt bontakozott ki. Lipótnak tehát ka-
póra jött minden, ami szélesíthette manő-
verezési terét, és legalább az egyik gondján 
enyhíthetett. A Supplex Libellus Valachorum 
„alázatos” követelései tálcán kínálták a le-
hetőséget, hogy az „oszd meg és uralkodj!” 
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elve alapján ki lehessen játszani a magyar 
nemesség ellen a román kártyát. Hallat-
lanul ügyesen nem vállalta az elutasítás 
ódiumát, hanem, miközben biztosította jó-
indulatáról az erdélyi románságot, és meg-
értőnek mutatta magát kívánságaik meg-
hallgatására, az iratot, mint „illetékeshez”, 
az erdélyi országgyűléshez továbbította. 
Ezzel elérte azt, hogy a biztos visszautasí-
tás felelősségének árnyéka nem őrá, hanem 
a magyar nemességre vetült.

Az erdélyi diétán felolvasott felségfo-
lyamodványt általános csend fogadta. A 
követek nem azonnal utasították el, hanem 
kijelöltek egy bizottságot, amely azt kapta 
feladatául, hogy a román kéréseket alaposan 
tanulmányozza, és hozzon döntést az ügy-
ben. A bizottság – a bizottságok természe-
tét meghazudtolva – gyorsan, még abban az 
esztendőben határozott, és a Supplex Libellus 
Valachorumot – mivel szelleme ellentmondott 
Erdély fennálló alkotmányos berendezkedé-
sének – visszautasította.

A románság nem tudott egykönnyen 
belenyugodni a vereségbe. A következő év 
márciusában képviselőik benyújtották az 
udvarhoz a Supplex Libellus Valachorum má-
sodik, „javított” változatát. Ez ugyanazt az 
utat járta be, mint az előző, és végső fokon 
ugyanúgy az erdélyi országgyűlés ad hoc bi-
zottsága elé került.

A bizottság tevékenységét mindkét eset-
ben egyre erősödő polémia kísérte, mely-
ben mind magyar, mind román részről a 
legtekintélyesebb szakértők vettek részt. Az 
érveknek s a vita kimenetelének ekkor már 
nem sok tétje volt, mert az udvar időközben 
a magyar nemesi mozgalmat lecsendesítette, 
s immár nem volt többé szüksége a románok 
jóindulatára és támogatására.

„Tartózkodó kérelem”

„A valach nemzet a mostanság Erdélyben 
élő nemzetek közül a leghősibb, amennyiben 

Traianus császár által a második század kez-
detén magába Dáciába, a tartomány megvé-
désére ismételten nagy számmal béhozott 
veterán katonák római telepeiből veszi erede-
tét, s erre tanúbizonyság a történelem hitele, 
a soha meg nem szakadt hagyomány, a nyelv, 
az erkölcsök és szokások hasonló volta. …

A legfelségesebb Traianus maradéki né-
hány évszázadon keresztül bírták Dáciát, 
kiknek tartós uralma révén maga a keresz-
tény hit is elterjedt ebben a tartományban a 
keleti egyház szertartásai szerint. …

Időközben a III. század folyamán a bar-
bár népek is kezdtek a Római Birodalom e 
gazdag tartományában szerencsét próbálni, 
sőt egynémely részében sikerült is nekik ide-
ig-óráig tartósan megtelepedni, ámde sohase 
jutottak odáig, hogy a rómaiak nevét, avagy 
hatalmát teljesen megsemmisítsék, mert 
tény, hogy … a tartomány belső vidékein 
… oly feles számban voltak a római lakosok, 
hogy a VII. század körül, a jövevények igáját 
lerázva, saját államot alkottak.

Ez a szerencse főként Dácia azon felének 
jutott osztályrészül, amely ma Erdély néven 
ismert, ugyanis lakosai, a rómaiak, más né-
pek hatalmának véget vetve a saját nemze-
tükből választott fejedelmek alá adták magu-
kat egészen a magyarok bejöveteléig.” 

A Supplex Libellus Valachorum lapjait 
tovább forgatva megtudhatjuk, hogy Gelou 
volt a dáciai rómaiak utolsó nemzeti fejedel-
me, akit a földjére behatoló magyarok meg-
támadtak, s akit – a hősi ellenállás ellenére 
– a barbárok legyőztek, és megöltek. Ámde a 
nagylelkű erdélyi valachok nem orroltak meg 
e faragatlan vandálokra, mert befogadták, s 
civilizálni kezdték őket, sőt, közülük válasz-
tottak maguknak fejedelmet is – Tuhutumot 
–, önként megosztva a jövevényekkel javai-
kat. A magyarok továbbra is respektálták a 
románságot, mert ők a következő évszázad-
ban is élhettek régi szabadságaikkal.

Erdély helyzetében némi változást hozott 
az, amikor István magyar király megtámadta 
a független erdélyi Dáciát, s foglyul ejtet-
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te Gyulát, Tuhutum unokáját, s a valachok 
földjét saját birodalmához csatolta. Mindez 
azonban nem változtatott az őslakók helyze-
tén, hisz’ jogaik és kiváltságaik továbbra sem 
csorbultak, s az sem okozott számukra hát-
rányt, hogy a nyugati keresztény magyarok-
kal szemben megőrizték eredeti hitüket. 

Az 1437-es kolozsmonostori egyezség dip-
lomájából kiviláglik, hogy magyar és valach 
még a következő századokban is egyforma 
polgári szabadságot élvezett. Bár a Kápolnai 
Unió a románokat nemhogy nem vette be 
Erdély nemzetei közé, de meg sem említette, 
ám ez számukra semmilyen hátránnyal nem 
járt, mert jogaik továbbra is virultak, hisz’ a 
valach származású kiválóságok – gondoljunk 
Hunyadira – az ország legmagasabb tisztsé-
geit is betölthették.

A sajnálatos törés – a folyamodvány sze-
rint – 1583-ban következett be, amikor az 
akkor hozott törvényekbe – „vétlen vagy 
szándékos gondatlanságból” – az őshonoso-
kat sújtó megkülönböztetések kerültek. Ettől 
az esztendőtől kezdve nem egyenjogú a ro-
mán a többi erdélyi nemzettel, hanem csak 
„bébocsátott”, s a legrégibb erdélyi vallás, az 
ortodox, csak „megtűrt”.

Az eddigi ismertető sorok tán azt a té-
ves képzetet kelthetik, hogy egy történelmi 
munka gondolatait keltettem életre, de biz-
tosíthatok mindenkit, itt egy politikai iratról 
van szó. A kérvény hosszadalmas történeti 
bevezetője ugyanis csak mintegy nyitánya a 
románság „tartózkodó kérelemnek” álcázott 
követeléseinek. A történelem a Supplex Libellus 
Valachorumban szolgálója – politica ancillae 
– egy nemzet céljainak. Ugyanis itt, ebben az 
okiratban kapta meg a román nacionalizmus 
azt a szellemi-érzelmi töltést, amellyel a min-
denkori román politikai elit mind a mai napig 
fel van fegyverezve.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Supplex 
Libellus Valachorum történelmi indokokat so-
rakoztat fel a követelések alátámasztására, 
azzal, hogy hirdeti a románság autochtón 
voltát, az ortodox egyház elsőségét azzal, 

hogy állítja, a magyar honfoglalás előtt már 
létezett román államiság Erdélyben, s bi-
zonygatja, hogy a románságnak 1563-ig azo-
nos jogai voltak a többi országlakossal.

Supplex Libellus Valachorum összeállítói a ro-
mánság egésze, valamint a románságon belül 
az ortodoxok számára a többi erdélyi nem-
zettel és bevett felekezettel azonos elbánásért 
könyörögtek az uralkodónál. A kívánalmak 
– ekkor még – nem voltak túlzóak. Kérték el-
törölni az erdélyi törvényekből a románságra 
vonatkozó „megtűrt”, „bébocsátott”, „a ren-
dek közé oda nem számított” jelzőket, mert 
azok sértik a történelmi igazságot, s a nem-
zeti önérzetet. Továbbá kérték a keleti egy-
ház papjait sújtó megkülönböztetések meg-
szüntetését, azt, hogy az ortodoxok azonos 
jogokat élvezzenek a bevett vallások híveivel. 
Elvárták, hogy a román nemzet Erdély náci-
ói között kapja vissza azt a helyet, amelyet a 
múltban betöltött, s azt is, hogy az egyes ro-
mán ugyanúgy tölthessen be hivatalt – akár 
a legmagasabbat is – akár a többi nemzet-
béli személy. S utoljára, de nem utolsó sor-
ban követelték, hogy azon vármegyékben és 
székekben, melyekben a románság számban 
fölülmúlja a más nemzethez tartozókat, ott 
a területre vonatkozó román elnevezéseket 
használják, de ha olyanok nem lennének, ak-
kor alkossanak új nevet a közeli vizek vagy 
hegyek román elnevezéseiből.

A második Supplex Libellus Valachorum, 
amely közvetlenül az első visszautasítása 
után született, lényegében alig különbözött 
az elsőtől. Kissé megnőtt benne a történe-
ti rész aránya, másként csoportosította az 
érveket, valamint pontosította a jogi fogal-
makat. Az elsőhöz képest csak két új köve-
telést tartalmazott, de ezek súlya jelzi, hogy 
a románság étvágya is evés közben jött meg. 
Ezekkel ugyanis már túlléptek az egyenjo-
gúság kívánalmainál: javasolta, hogy a diétai 
képviselők és a köztisztviselők kétharmada 
román legyen, és hogy a diétai román képvi-
selők között legyenek mindkét felekezetbéli 
román közrendűek is.
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Fogantatás, vajúdás, születés

A felségfolyamodvány szerzője ismeret-
len. Sokan ugyan annak tekintik Méhesi Józse-
fet, a Bécsben működő Erdélyi Kancellária 
román származású titkárát, de ha sorait ne-
tán ő körmölte személyesen, akkor is Méhesi 
nem annyira megfogalmazója, mint inkább 
csak végső formába öntője lehetett a kérvény-
nek. A Supplex Libellus Valachorum kollektív 
alkotás. Valószínűleg az Erdélyi Iskola egyes 
szerzői bábáskodtak megszületése körül, de 
akadnak olyanok is, akik Ignatie Darabont, 
nagyváradi görög katolikus püspök körét te-
kintik életre hívójának.

A Supplex Libellus Valachorum a legizgal-
masabb része – történész számára legalábbis 
– az a román történelmi jogok finoman ki-
dolgozott rendszere, amely nagy vonalaiban 
mind a mai napig változatlanul fennáll a ro-
mán történeti és közgondolkodásban. 

Az emlékiratban lefektetett, Erdélyre vo-
natkozó történeti jog alapköve a románság 
autochtón voltának hirdetése, egyelőre még 
csak a dáciai római telepesekig visszanyúlva. 
(A román történetszemléletben uralkodó dá-
koromán elmélet csak később nyerte el mai 
formáját, eredetileg a dákok nem szerepeltek 
az ősök panteonjában.) 

A római eredet ötlete nem román hom-
lokból pattant ki, hanem Corvin Mátyás itáliai 
humanistái kezdték hirdetni. Ők vették észre 
először a román és a latin nyelv rokonságát, s 
ezt kapcsolták össze – mivelhogy fizetésüket 
Mátyástól kapták – a Hunyadi család római, 
közelebbről az előkelő patricius Corvinus 
nemzetségből való származásával.

Az olasz humanisták nyomán a XV. és a 
XVI. században magyar és lengyel szerzők 
is elfogadták és népszerűsítették a románság 
latinitását. Ebben az időben azonban aligha 
élt román, ki tisztában lett volna nemzete 
eredetkérdéseivel, olyan meg pláne nemigen 
akadt, kit a római eredet büszkeséggel töltött 
volna el. Nem volt ugyanis román huma-
nizmus, nem volt európai értelemben vett 

tudományosság sem. Csak a XVII. század 
első felében bontakozott ki lengyel hatásra 
a moldvai krónikairodalom, olyan román 
szerzőkkel, kik a krakkói vagy a vilnai iskola-
látogatások során valamelyest megismerked-
tek a korabeli latin nyelvű tudománnyal és 
irodalommal. Ilyen, Lengyelországban ta-
nult moldvai volt Grigore Ureche (1590–1647), 
aki nemzettársai közül először említette a 
román nép és nyelv latin eredetét. „Rómá-
ból származunk s az ő szavaikkal elegyes a 
nyelvünk” – írja krónikájában. Jellemzően 
azonban Ureche ezt a megállapítását csak egy 
odavetett mellékmondatban teszi, a római 
származás számára nem sokat jelent. Bár tud 
a románság közös gyökereiről, de még sincs 
román öntudata, magát elsősorban moldvai-
nak és ortodox kereszténynek tartja.

A római eredet következő moldvai hirdető-
je egy lengyel jezsuita tanítvány, Miron Costin 
(1633–1691). Costin nézeteit Urechénél határo-
zottabban és koncepciózusabban fogalmazza 
meg, s a maga teljességében nála szólal elő-
ször román szavakkal a dákoromán elmélet. 
Costin az egykori Dácia és a románság által a 
XVII. században benépesített terület között 
szerves összefüggést lát, s hangsúlyozza azt 
is, hogy a moldvai, havasalföldi és az erdélyi 
románok mind testvérei egymásnak.

A románság dáciai latin eredetét a korban 
legszínvonalasabban Dimitrie Cantemir, Mold-
va tudós fejedelme fejtette ki. Fő művében, a 
Moldva leírásában a románok dák-római szár-
mazását vallotta. Buzgalmában, hogy igazol-
ja a rómaiaknál is régibb eredetet, a moldvai 
román nyelvben számos dák eredetű szót is 
feltalált, mint pl.: a „halasteu”-t, amely törté-
netesen halastót jelent.

A havasalföldi krónikairodalom a moldva-
inál később bontakozott ki. E krónikák szer-
zői közül műveltségével és irodalmi tehet-
ségével kitűnik Costantin Cantacuzino (1650–
1716), aki Páduában szívta magába az akkori 
európaiságot. Fő műve a Havaselve históriája 
a kor színvonalán álló komoly tudományos 
munka, kútfőit felsorolva több mint négyz-
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száz műre hivatkozik. Cantacuzino az első ro-
mán, aki meghirdeti a kontinuitás-elméletet. 
Szerinte a római lakosság azután is Dáciá-
ban maradt, hogy Aurelianus császár kivonta 
onnan légióit. Nagy teret szentel a kiürített 
provinciában maradtak életének bemutatá-
sára, nem sajnálja az időt a magukra maradt 
rómaiak hősiességének leírására. Számos há-
borút és csatát ír le, amelyet a román nép elei 
a népvándorlás korában a Dáciára törő bar-
bárokkal vívtak: azaz részletesen beszámol 
mindarról, amelyről – források híján – mind 
a mai napig semmi biztosat nem tudunk.

Ahhoz, hogy a dákoromán kontinuitás 
elmélete ne csak egy-két európai műveltsé-
gű moldvai és havasalföldi tudós elme „ma-
gánügye” legyen, hanem szélesebb közösség 
lelkében hódítson, meg kellett születnie egy 
nagy létszámú, nyugatias iskolázottságú ér-
demiségi rétegnek. Erre a feltételek csak a 
XVIII. századra értek meg, midőn az erdélyi 
románság egy része unióra lépett a katolikus 
egyházzal, s ezáltal román fiatalok százai 
előtt nyíltak meg a magyarhoni, németföldi 
és itáliai felsőbb iskolák. Ezekben a taninté-
zetekben e román diákok szembesülhettek 
saját múltjukkal, s megismerkedhettek a 
román nemzeti múltra vonatkozó magyar, 
lengyel, német, itáliai forrásokkal és szakiro-
dalommal. 

Sajátságos, hogy amikor a román intelli-
gencia megkezdte a vadászatot azokra a bi-
zonyítékokra, amelyek igazolhatják, hogy az 
ő őseik előbb voltak Erdély lakói, mint a ma-
gyarok elődei, akkor jórészt éppen magyar 
történelmi forrásokat és történeti munkákat 
kutattak át. Tették ezt azért, mert elképzelt 
autochtonitás ide, hirdetett autochtonitás 
oda, a kérdésre vonatkozó román forrás, 
tanúbizonyság, tudományos irodalom egy-
szerűen nem létezett. Például Gheorghe Sincai 
(Sinkay György) történelmi munkájának meg-
írásakor kizárólag magyar források alapján 
dolgozott, olyannyira, hogy hivatkozásai 
alapján össze lehet állítani a románokra vo-
natkozó, a XVIII. századig megjelent ma-

gyar történeti irodalom teljes bibliográfiáját. 
Még a gyér lengyel és délszláv vonatkozások 
is magyar közvetítéssel kerültek művébe.

Nem hangsúlyozhatjuk elégszer, hogy a 
román nemzeti eszme alapköve a dákoromán 
származás- és kontinuitáselmélet, s a román 
történetírásnak az első pillanattól kezdve 
nem annyira tudományos, hanem sokkal in-
kább politikai rendeltetése volt.

Ennek az erősen politikai indíttatású, 
tudósi talárba burkolózó erdélyi román in-
telligenciának az első, jellegzetes példája 
Inocentie Klein-Micu, görög katolikus püspök 
volt. Ő azzal vált a Supplex Libellus Valachorum 
előkészítőjévé, hogy nem titkolta, célja az 
erdélyi románság egyenjogúsítása, s ezért 
tudósi munkásságát is e célnak szentelte. 
Hogy Inocentie Klein-Micu a modern idők 
előhírnöke volt, bizonyítja, hogy érvelésé-
ben a történelmi bizonyságok mellett helyet 
kap a természetjog is, és nála jelenik meg 
először a modern román polgári nemzet fo-
galma, amely csak az anyanyelvtől függ, a 
vallási vagy társadalmi helyzet lényegtelen. 
Inocentie Klein-Micu életműve nélkül muní-
cióhiányban szenvedne a felségfolyamod-
vány érvrendszere.

A Supplex Libellus Valachorum történeti 
részének megszületéséhez igencsak hozzájá-
rult Samuil Klein-Micu, Inocentie unokaöccse 
is. Ő az Erdélyi Iskolának és az úgyneve-
zett erdélyi triásznak az egyik tagja. Samuil 
Klein-Micu a Pazmaneumban és a bécsi egye-
temen tanult, nyelvészként és történészként 
a románság dákoromán eredetének szen-
vedélyes hirdetője volt. A dákoromán, illetve 
valach nyelv elemei című, 1780-ban megjelent 
munkájában a románság tiszta rómaiságát és 
az erdélyi latinitás megszakítatlanságát szö-
gezte le. Művében tagadta, hogy a környező 
népek bármilyen hatást gyakoroltak volna a 
román nyelvre, a román nyelv keveredéstől 
mentes, tiszta rómaiságát vallotta. Történe-
ti műve, A románok viselt dolgai és történetének 
eredményei nagyrészt a románság eredetével, 
Dácia római gyarmatosításával, s a román 
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nép népvándorláskori és középkori életével 
foglalkozott, megállapításaival hozzájárul-
ván a Supplex Libellus Valachorum történeti 
érveihez. 

A triász második tagja, Gheorghe Sincai 
(Sinkay György) szintén nyelvészettel és tör-
ténettudománnyal foglalkozott, de a felség-
folyamodványhoz inkább csak nyelvészeti 
munkásságával járult hozzá. Pedig történeti 
összefoglalója, A románok és más népek krónikája 
hatalmas vállalkozás, a románság történetét 
86-tól 1739-ig dolgozza fel. A mű 34 eszten-
dőn keresztül készült, így a Supplex Libellus 
Valachorum összeállításának idején még csak 
részleteiben létezett, s a félkész művet vajmi 
kevesen ismerték.

Hatásában sokkal jelentősebb volt a triász 
harmadik tagja, Petru Maior. Társainál fel-
készültebb, képzettebb, viszont munkái kissé 
felszínesek, mivel eleve a széles olvasóközön-
séghez akart szólni. Nyelvészként realista 
álláspontot képviselt, szerinte a román nem 
a klasszikus, hanem a vulgáris latin nyelv-
ből eredt, s a román nem „romlatlan”, mert 
más nyelvek is hatást gyakoroltak rá az idők 
folyamán. Történeti munkája viszont 1812-
ben, jóval a Supplex Libellus Valachorum után 
jelent meg, így történeti gondolatai nem tük-
röződhettek benne, de a felségfolyamodvány 
körül kibontakozó történelmi polémiában 
román részről igen aktívan vett részt.

És ami utána következett…

Mint említettem, a Supplex Libellus 
Valachorum első változatát az erdélyi ország-
gyűlés kijelölt bizottsága vizsgálat alá vetette. 
E bizottság még ülésezett, amikor már neves 
román személyiségek – az irat kedvező elbírá-
lását elősegítendő – a nagy nyilvánosságot ki-
használva, sorra állást foglaltak. Velük szem-
ben csak egy-két magyar értelmiségi hallatta 
szavát. A felségfolyamodvány visszautasítását 
a román intelligencia felháborodása s egy 
újabb kérvény benyújtása követte. Miután az 

erdélyi diéta és annak bizottsága ugyanúgy le-
söpörte az asztalról a második Supplex Libellus 
Valachorumot is, mint az elsőt, kibontakozott 
egy román–magyar tudományos vita a felség-
folyamodvány indoklása körül.

Román részről számosan, a legjobb erők 
vettek részt a polémiában. Az Erdélyi Is-
kola tudós fői nemcsak a Supplex Libellus 
Valachorum érvrendszerének kidolgozásában, 
de a felségfolyamodvány állításainak védel-
mében is jelentős szerepet vállaltak. Petru 
Maior még külön vitairatot is megjelentetett, 
Harc az idegen írókkal, akik tollukkal rágalmakat 
fröcskölnek a románokra, a régi rómaiak unokáira 
címmel.

A kor magyarsága kettős arcát mutatta a 
felségfolyamodvánnyal kapcsolatban. A po-
litika és bizonyos tudományos körök részéről 
feltűnő volt a közöny. Erről már szóltam a 
legelején. Példaként még csak egyetlen dol-
got említek, a nagy hatású Szilágyi-féle Erdély-
ország története az 1790–1791-es országgyűlést 
tárgyalva a Supplex Libellus Valachorumot meg 
sem említi.

Az okiratban felsorakoztatott történeti ér-
vek a történettudomány mai apparátusával cá-
folhatók: a románság és a traianusi kolonizáció 
közötti leszármazási kapcsolatról az a legkeve-
sebb, hogy kétségbe vonható; a rómaiak csak 
165 évig bírták Dáciát, ez rövid időnek tűnik a 
tartomány romanizálására; a román népi em-
lékezetben, mondjuk, legalább egy eredetmon-
dában a dák-római hagyománynak a legkisebb 
nyoma sincs. A keresztény közösségekről a 
rómaiak dáciai uralmának idejéből nincsenek 
adatok, a görög emlegetése az első évezred szá-
zadaiban anakronizmus; a dáciai római-román 
kontinuitás írott és tárgyi források híján bi-
zonyíthatatlan; s a román államiság létét csak 
Anonymus meséje igazolja. Mindez azonban 
még a XVIII. század végén nem volt ennyire 
nyilvánvaló, a kor magyar tudományosságá-
nak az agresszíven hirdetett román állításokkal 
szemben föl kellett vennie a harcot, s a védő-
fegyvereket – érveket, bizonyítékokat – csata 
közben kellett átalakítania. 
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Eleinte a felségfolyamodvány érveit azért 
volt nehéz megtámadni, mert a kor európai 
történettudománya – a magyar is – a dákoro-
mán elméletet tudományosan igazolhatónak 
vélte. Ennek ellenére mégiscsak volt egy-két 
világos fő, aki az első perctől kezdve meg-
fogalmazta a Supplex Libellus Valachorummal 
szembeni fenntartását.

A román értelmiséggel kibontakozó po-
lémia elindítója Eder József Károly, szebeni 
katolikus paptanár volt. Eder még a fel-
ségfolyamodványt tárgyaló országgyűlési 
időszak alatt kinyomtatta a Supplex Libellus 
Valachorumot, és azt 59 kritikai jegyzettel lát-
ta el. Eder „szőrszálhasogatóan pontos mód-
szere” – így jellemezte munkásságát Baritiu 
– irritálta a román ellenfeleket, és újra meg 
újra munkát adott az egymást követő román 
történészgenerációknak. A vita másik részt-
vevője Bolla Márton, piarista tanár és törté-
nész volt. A román vitapartnerek őt kevéssé 
respektálták, érvei ugyanis kéziratban ter-
jedtek, ezért kevesekhez jutottak el, munká-
ja nyomtatásban csak 1906-ban jelent meg, 
amikor a kérdés látszólagosan már aktualitá-
sát veszítette.

Tejtestvérek – pókivadékok 

Tejtestvérek. Bárki is találta ki, igen szép, 
és találó szimbólumnak érezzük Erdélyor-
szág lakóira. Nem rokon nemzetek ugyan 
– a magyart s a székelyt nem számítva –, de 
ugyanazon völgyek szülik, s az erdőkön túli 
anyaföld ugyanazon zöld domborulatai táp-
lálják őket. E jelképben benne van a közös 
sors, az egymásrautaltság, az egymás iránti 
kölcsönös tisztelet és szeretet parancsa. S e 
nemzetek legjobbjai, humanista felhangok-
kal – különösen, ha a lapjárás épp nem a saját 
közösségüknek kedvez – emlegetik is e külö-
nös atyafisági kapcsolatot.

A genetika tudományának legújabb ered-
ményei szerint az emberiség minden egyes 
tagja vérrokona egymásnak. Ádám és Éva 

története tudományos igazolást nyert. Így 
hát vérrokonok Buddha és Mohamed, Béla 
és Batu, Gandhi és Hitler, Bush és Bin Laden. 
Minden román, minden magyar és székely-
magyar, minden szász vérrokona egymás-
nak. A vérrokonság azonban nem akadályoz-
za az elkeseredett küzdelmet Ádám és Éva 
utódai között. Káin története legalább olyan 
igaz, mint a Genezis. Testvér testvért gyil-
kol földért, vízért, levegőért, erőforrásokért, 
jelenért, jövőért. És a múltért is.

Erdély népeinek kapcsolatát – bár a tej-
testvériség szimbóluma kétségkívül nemesebb 
– leírhatjuk a póktestvériség kifejezésével is. A 
finom pókselyemmel bélelt fészekből kikelő 
kis pókok egymás vértestvérei, mégis azon-
nal megindul közöttük a harc a létért. A pók-
ivadékok egymás táplálékai.

A póktestvér nem leplezi szándékát. Nö-
vekedéséhez, túléléséhez szüksége van fehér-
jékre, és ha ehhez csak nővére-bátyja élete 
árán juthat hozzá, akkor habozás nélkül tá-
mad. Ezzel szemben az emberi póktestvér 
jellemzője az, hogy a támadásra készülő 
legalább akkora energiát – ha nem többet 
– fordít a bekövetkező aljasságok indoklásá-
ra, elleplezésére, mint magának a tettnek a 
végrehajtására.

A Supplex Libellus Valachorum nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy tudatosítsa, a kér-
vényezők nem új jogokat szeretnének maguk-
nak, hanem ellenkezőleg, csak azt szeretnék 
visszakapni, ami már egyszer a múltban az 
ő osztályrészük volt. Ám a sorok között szá-
mos árulkodó jelet találhatunk, amely elárul-
ja a valódi szándékot. Azzal, hogy e felségfo-
lyamodványban meghirdették a románság 
elsőbbségét, s erőst bizonygatták azt, hogy 
Erdély többi lakója vagy barbár hódítóként, 
vagy koldusként került e tartományba, akiket 
a jó szívű románság szánalomból befogadott, 
ámde hála helyett csak rosszal fizettek neki, 
ki osztották a szerepeket egy eljövendő véres 
színjátékhoz.

A Supplex Libellus Valachorum igazi üzene-
te a póktestvériség üzenete. Ez még 1791-
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ben nem volt mindenki számára érthető 
és világos. A felségfolyamodvány üzenete 
értelmet csak 1848 telén nyert Kisenyeden, 
Zalatnán, s a többi felgyújtott településen, 
ahol égő áldozatul dobták a védtelen ma-
gyarságot a román nemzeti eszme szent 
oltárára.

Jó lenne hinni a tejtestvériség szimbólu-
mában. De Kárpát-medencei, erdélyi tej-
testvériség ide vagy oda, az egyik tejtestvéri 

nemzet a hét városból immár jóformán ki-
veszett, a másik tejtestvér is erőst szórványo-
sodik, fogyatkozik, s a harmadik is „porlik, 
mint a szikla”. 

S hogy van a póktestvér? Hízik.

Elhangzott 2007. szeptember 22-én, Csurgón, 
a IX. Kárpát-medencei Keresztkötődések  

Konferenciáján.

Megalakult a Kárpát-medencei  
Civil Együttműködési Lánc

A Kráter Műhely Egyesület PoLíSz fo-
lyóirata által kilencedszer megrendezett 
Kárpát-medencei Keresztkötődések Konfe-
rencián, a Magyar Kultúra Alapítvány Deák 
termében 2007. szeptember 21-én a részt 
vevő civil szervezetek vezető tisztségviselői 
megállapodtak, hogy elektronikus levél-
láncot fognak működtetni tevékenységeik 
koordinálása, fokozottabb hatékonysága és 
összehangolt belső és külső kommunikáci-
ója érdekében.

Az Együttműködés elnevezése a további-
akban: Kárpát-medencei Civil Együttműkö-
dési Lánc. (KCEL)

A KCEL céljai:
1. A Kárpát-medencei egyetemes ma-

gyarság és nemzetiségek civil szervezeteinek 
fokozottabb kulturális érdekképviselete.

2. A különböző nemzetiségek és a Ma-
gyarország határain túli magyarság kulturá-
lis és közművelődési hagyományainak őrzé-
se, ápolása, megújítása és a Kárpát-medencei 
egybefonódott kultúrák további civil képvi-
seleteinek elősegítése és kialakítása.

A KCEL céljai elérésének eszközei:
– Közös magyarországi, európai uniós és 

társországi pályázási lehetőségek felkutatása, 
civil egyeztetése és megvalósítása.

– Új pályázási formák felkészítési tanfo-
lyamainak szervezése.

– A KCEL közös tevékenységében min-
den szervezet megőrzi önálló jogi státusát, 
ugyanakkor nyitott a legalább három, már 
részt vevő szervezet által ajánlott újabb 
szervezet(ek) csatlakozása(i) iránt.

– A KCEL koordináló szervezete a Kár-
pát-medencei Keresztkötődések Konferen-
ciát kezdeményező, és tíz éve kiadványaival 
is erősítő Kráter Műhely Egyesület. (Elnöke: 
Turcsány Péter Kölcsey-díjas író és szocioló-
gus.)

– A KCEL tevékenységének koordinálá-
sára és a sajtó és média felé való kommuni-
kációs feladatokra felkért titkára: Csernóczky 
Judit sajtótitkár.

A Együttműködési Alapító Nyilatkoza-
tot kézfeltartással elfogadta 35 jelenlévő ci-
vil tisztségviselő, közöttük dr. Koncz Gábor, 
a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, dr. 
Zsoldos Ferenc, a délvidéki Civil Mozgalom 
vezetője, Barabás Zoltán, a nagyváradi Várad 
című lap főmunkatársa, Kiss László, a Magyar 
Versmondók Egyesületének elnökhelyettese, 
Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet volt 
igazgatója, Bertha Zoltán professzor, dr. Székely 
András Bertalan kisebbségkutató, dr. Popovics 
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Tibor Miklós, a Magyarországi Ruszin Kuta-
tó Intézet igazgatója, az „Ébresztők” Ruszin 
Kulturális Egyesület vezetőségi tagja, Kállai 
Eszter, a „Szépen Magyarul, Szépen Em-
berül” Alapítvány elnöke, dr. Nagy László, 
a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapít-
vány kurátora, Felhős Szabolcs, a Partium című 
lap főszerkesztője, Turcsány Péter, a Kráter 
Műhely Egyesület elnöke és a PoLíSz című 

lap főszerkesztője és Kovács György, a Krá-
ter Műhely Egyesület ügyvezető titkára. 
Az Alakuló Találkozó első napján részt vett, 
és azt előadásával gazdagította dr. Gál Kin-
ga európai parlamenti képviselő, az Állam-
polgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
alelnöke, dr. Németh János, az OKM-Közmű-
velődési Főosztály vezető főtanácsosa, ki-
sebbségkutató.

Thököly-dombormű avatóünnepség 
Nagyenyeden

Nagyszabású ünnepség keretében 2007. szeptember 25-én leplezték le a legendás 
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban Kő Pál Thököly-domborművét. A PoLíSz munka-
társai közül Kaiser László volt jelen, aki az általa vezetett Hungarovox Kiadó könyvajándékát 
adta át a kollégium könyvtárának. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a Református 
Vártemplomban, igét hirdetett Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let püspöke, üdvözlőbeszédet mondott Bárócz Huba Pál, a Nagyenyedi Református Egyház-
megye esperese. Ezt követte a díjátadás: Kő Pál szobrászművész és Dinnyés József zeneköltő, 
daltulajdonos a sepsiszentgyörgyi székhelyű Basa Tamás Gazdasági és Művelődési Egyesü-
let oklevelét kapta, a magyarság megmaradásáért kifejtett több évtizedes tevékenységéért. 
Laudációt mondott Seprődi Kiss Attila színművész, rendező és Pásztori Kupán István Gergely 
ny. lelkipásztor. A díszokleveleket Pásztori Tibor Endre, a Basa Tamás Gazdasági Művelődési 
Egyesület elnöke adta át. Dinnyés József zeneköltő új szerzeményével örvendeztette meg a je-
lenlévő vendégeket, a tanárokat és a közel hétszáz diákot. A dombormű leleplezésénél előbb 
Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, majd Tőkés László, illetve Czegő Zoltán 
mondott üdvözlőbeszédet. Az alábbiakban Czegő Zoltán ünnepi beszédét közöljük.

Tisztelt hallgatóság!
Tanárok és tanulók, szülők és városlakók!

Az, hogy ezen a percen alig is tudok szabadulni az egykoriak nevétől és emlékeitől, nem 
véletlen. Az ő tanulmányaikról és tudományos munkásságukról regél a Bethlen Gábor Kol-
légium, őket idézi a mostani igény és a mostani élet, őket a mai öregek legendáiban életre 
kelő számtalan történet.

Az egykori munka és dicsőség, az egykori gyász és pusztulás emlékét és sirámait, jeremi-
ádjait idézik a mostani Nagyenyed harangjai. Ezeket a zengő szószólókat újból és újból meg 
kellett önteni háborúk, országégések után, 1914-ben két enyedi harang is háborúzott a világ-
égésben. A mai iskolacsengő, a hadviselő harangok unokája ma is arra emlékeztet idézőleg, 
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hogy a pusztító ellenség 1849-ben a nagyenyedi harangok nyelvét vétette ki világ és a pusz-
títók csúfjára.

Egy nép nyelvét akkor veszik ki és vetik el, amikor elveszik anyanyelvi iskoláit.
Erdélyben ez ma a tények ridegségére figyelmeztet. Mert számtalan iskolaépületbe ma 

már csak az egykori magyarok szelleme jár titkon, éjféltájt, nehogy az erőszak rendjét meg-
zavarja.

Miközben hálát adhatunk sorsunknak, hogy még evilági életünkben ide, Nagyenyedre 
segélt bennünket, mindenféle megbízatás nélkül hozom a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium üdvözletét. Az is jellemző lehet a mai napon, hogy Seprődi Kiss Attila színházi 
rendező és a magam nevében és szívéből Budapestről jön az üdvözlet élőben, Pásztori Gerő 
tiszteletes úr Nagyváradról hozta a székely kollégiumi igét Egyedre, egyik szeretett váro-
sába, Pásztori Tibor a székely kollégium városában őrzi és hozza az üdvözletet.

Így hát testvérek lennénk magyarságunkban és abban is, tisztelt diákok, tanárok, szülők és 
város- meg környéklakók, hogy a Sepsiszentgyörgyön iskola-, majd kollégiumalapító hídvégi 
gróf Mikó Imre a nagyenyedi Bethlen Kollégium sokadik nagy pusztulása után, 1863-ban híres 
könyvtárának jelentős részét a felégetett, elpusztult könyvtárnak ajándékozta, múzeumát nagy 
összeggel és adományokkal támogatta, a kollégium helyreállítására adományokat juttatott. 

Míg vannak jó módú adományozók és jó tanulók, lélekben is gazdagok, addig nem lehet a 
kimetszett nyelvű harangok sorsára juttatni a magyar nemzet részeit idegenségben sem.

Az enyedi Őrhegy szellemi védelmében emlékezzünk Thököly Imrére s a magyar nemzet 
szakadatlan harcainak egy szakaszára, melyben vezéri, honvédelmi szerepet kapott. Ma úgy 
is mondhatnánk, hogy Észak-Magyarország, majd 1690-ben Erdély fejedelme népben-nem-
zetben gondolkodott. Soha nem volt olyan és ilyen időszerű ez a megfogalmazás, hiszen az 
úgynevezett felszabadulásunk 1686-ban is olyan nemzetpusztulást jelentett Erdély és Ma-
gyarország számára, mint 1945-ben a szovjetek „fölszabadítgatása” 46 esztendőn át.

A 17. század végén a derékban erősen megroppant török birodalom már nem tudta védeni 
távoli birtokait, köztük Magyarország részét, és a Habsburg Birodalom 1686-ban úgy „fel-
szabadította” az országot, hogy a magyar nép sírva-rítta vissza a török uralmat.

Mikó Imre gróf születése anyja halálába került, 1805-ben.
Magyarország török alóli felszabadítása majdnem nemzethalálhoz vezetett. Lipót császár 

tombolva, dühös örömmel vette birtokába az országot, a teljeset, és az eladdig független, a 
töröknek adózgató Erdélyt is bekebelezte. 1686 kora telén bejelentette, hogy a harcokban 
megfáradt seregeit nem oszlatja fel, és nem viszi haza, hanem Erdélyben telelteti, a nép költ-
ségén. Ez azt jelentette, hogy Caraffa generális amúgy sem szelídségéről híres serege, négy 
regimentje szálláshelyként és kiszolgálóként tekinti Erdélyt. Még arra is törvényt kellett hoz-
ni, hogy tilos a nőket megerőszakolni a katonáknak…

Mindezt hóharmatos tekintettel, dideregve figyelte az enyedi Őrhegy, könnycseppeket és 
vércseppeket hullajtott a fűzfa a füvekre mindenütt.

Thököly a kurucok élére állott, szervezte a Habsburgok elleni harcot, néha török segítséggel 
a közös ellenség ellen, de sosem vetve alá magát és hazáját a töröknek. Az alkudozásban, a 
kétféle mérleg serpenyőiben gondolkodott, és a húzd meg-ereszd meg játékban egyetlen célja 
volt: a haza, Magyarország, valamint Erdély függetlensége.

Nemegyszer verte le a császári hadsereget, de nem elégszer és nem elegendő módon. Ere-
je, pénze, serege sem volt elegendő, noha diplomáciai úton is próbált egyezkedni lengyellel, 
hollanddal. És hiába gyengült a török, azzal párhuzamosan erősödött a keresztény-katolikus 
igehirdető Habsburg-elnyomás. Kezdetét vette az elrettentő katolizálás, az osztrák hitre való 
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visszatérítés, hiszen az osztrák Habsburg nagyon is jól tudta, hogy a reformáció Magyarorszá-
gon és Erdélyben egyet jelentett a szabadságharccal. Kollégiumok mentek veszendőbe, pél-
dául a sárospataki, és megsínylette az enyedi híres intézet is azt a felszabadulást és egyesítést, 
amit jelentett Erdély egyesülése Magyarországgal – azaz a teljes Habsburg-uralmat.

Thököly sem, Petőfi sem érhette el az igazi magyar egyesülést. Mindig az elnyomás nagyhatal-
mai, sosem a tisztaság és nemzeti becsület ereje egyesítette a magyarságot 1526, Mohács óta.

Nem fohászkodni gyülekeztünk itt, mégis rebbenjen-röppenjen föl az ahhoz hasonló 
ima: adassék meg nékünk Enyeden, Aradon, Sopronban és Eszéken, Kassán a hites nem-
zeti egyetértés, az olyan egyesülés, melyben a legnagyobb hatalom a hites nemzeti magyar 
öntudat, önbecsülés. Ne kelljen városainkat, Enyedet is szakadatlan újjáépíteni, de építkezni 
kell fönnebb, hatalmasan, amilyen hatalmas lehet az élet s a nemzet életes fennmaradása 
mindiglen.

És akkor lészen nyelve az enyedi nemzeti harangoknak, és lészen tanára, diákja a híres 
kollégiumnak is.

Tőkés László, illetve tőle jobbra elöl: Pásztori István 
Gergely ny. lelkpásztor, Pásztori Tibor Endre, a Basa 
Tamás Egyesület elnöke és Kő Pál szobrászművész

A Kő Pál tervezte Thököly-dombormű
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Kupán Árpád

Nem lehet – Lehet, mert kell!
Egy máig eldöntetlen vita hetvenedik évfordulójára

1937. február elején a Láthatár című (alcíme: Az összes magyar nyelvterületek életének figyelője) 
magyarországi folyóiratban megjelent Makkai Sándor Nem lehet című írása, amely körül hatal-
mas, hosszú ideig tartó sajtóvita bontakozott ki, elsősorban Erdélyben, de Magyarországon 
is. A vita egyik résztvevője, Reményik Sándor a kolozsvári Ellenzék 1937. február 17-i számában 
Lehet, mert kell! címen fejtette ki ellenvéleményét, de ugyanakkor védelmébe vette a támadá-
sok kereszttüzébe került Makkai Sándort is.

Makkai Sándor a Trianon utáni erdélyi magyar szellemi élet kiemelkedő személyisége volt, a 
transzszilvanizmus ideológiájának egyik megfogalmazója (Kós Károllyal és Kuncz Aladárral), az új 
erdélyi (romániai) magyar irodalom jelentős alakja, az erdélyi református egyházkerület püspöke, 
a román parlament szenátora, az erdélyi magyarság érdekeinek, politikai jogainak védelmezője.

Az állandó megfigyelésnek, zaklatásnak, a hatalom támadásainak kitett püspök egy adott pil-
lanatban olyan kényszerhelyzetbe került, amelyből nem látott más kiutat, mint az országból való 
végleges távozást. 1936 nyarán lemondott püspöki tisztéről. Az egyházhoz intézett búcsúszózatá-
ban úgy fogalmazott, hogy: „fájdalmas kényszerűség súlya alatt” született elhatározása, hogy az 
országot is elhagyja, expatriál. Debrecenbe távozott, ahol később egyetemi tanári katedrát kapott, 
s itt írta meg a Láthatár számára a kisebbségi problémáról szóló Nem lehet című vitairatát.

Makkai tanulmányának bevezetőjében vizsgálja a kisebbségi helyzetet és sorsot. Megállapítja, 
hogy a világháborút lezáró békeszerződések súlyos következményei között „a kisebbségi kérdés 
az, amelyben a legvilágosabban szemlélhetjük az egyetemes emberiség tragikus öngyilkossági 
kísérletét”. Meggyőződése, hogy „e kérdés politikai megoldása elé egyre több új és új akadály 
gördül, és a megoldás igazi emberi lehetőségei a belátás és méltányosság is mindinkább háttér-
be szorulnak”. Kijelentette: „nem tudok elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle, emberhez 
méltó elrendezését, mert magát a kisebbségi kategóriát tartom emberhez méltatlannak és lel-
kileg lehetetlennek.” Leszámol a „liberális ábránddal”, amely azzal kecsegtette a világháború 
kisebbségbe szorított áldozatait, hogy „a faji, nemzeti elfogultság helyébe az emberiség egysé-
gének öntudata és az általános emberszeretet lép, amely a népeket elválasztó politikai határokat 
nyomtalanul elmossa”. Rámutat, hogy ennek pontosan az ellentéte történt: „a nemzeti öntudat 
új értelmű kivirágzása, amely hadat üzen minden elszíntelenítő és képmutató hazugságnak. 
Ebben a helyzetben a kisebbségi sors nemcsak gyakorlatilag, hanem elvileg és lényegileg is 
lehetetlenné és tarthatatlanná vált. A kisebbségi magyarságnak ebben a mély lelki válságban 
kellett évről évre gyötrelmesen tapasztalnia, hogy az adott keretek között számára nincs végle-
ges és kibékítő megoldás, mert el lehet viselni a szegénységet, még sokkal könnyebben a külső 
benyomást és sérelmet, de lehetetlen a változás reménye nélkül mind fokozottabb mértékben 
érezni és hordozni az idegenséget, a szellemi értelemben vett hontalanságot, egy olyan lelki 
ellenségesség atmoszféranyomását, mely kiközösíti a kisebbséget az emberi élet tevékeny és 
gyümölcsöző közösségéből, a magát megvalósító nemzet előretörő sodrából.”

A tanulmány befejező részében a kisebbségnek önmagával szemben elkövetett bűneire 
mutatott rá. Kifejtette, hogy „mivel a kisebbségben az élet igazi teljessége ki nem élhető, (…) 
kiéleződnek a családi és csoportharcok, és a kisebbségi társadalom erkölcsi színvonala esik 
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a kicsinyeskedés martalékául”. Ezért állítja Makkai, hogy „a kisebbségi sors nem politikai, 
hanem erkölcsi lehetetlenség, egyedei emberi méltóságukban szenvednek kibeszélhetetlen 
sérelmet. A kisebbségi sorsba jutott emberek az idegen nacionalizmusok testében legneme-
sebb életcéljuk szerint tétlenségre kárhoztatva, mellőzve, teljesen ártatlanul és méltatlanul 
lenézve, emberi méltóságukban szenvednek kibeszélhetetlen sérelmet”. Ezek alapján jut el a 
végső konklúzióhoz: „a kisebbségi sors nem politikai lehetetlenség, vagy legalábbis nem csak 
az, hanem erkölcsi lehetetlenség.”

Cseke Péter Egy létparadoxon megoldási kísérletei 1937-ben című tanulmányában, mely 1989-
ben látott napvilágot, arra a kérdésre, hogy mi késztethette a Nem lehet megírására az új 
helyzetében hamar önmagára találó Makkai Sándort, a következő választ fogalmazta meg: 
„Kétségtelen, hogy nem csupán az önigazolás szándéka – miként kortársai közül nagyon 
sokan vélték – adta kezébe a tollat, amikor a kisebbségi non possumus tételeit megfogalmazta. 
Elsősorban a világ közvéleményét ’Európa lelkiismeretét’ akarta felrázni.”

Ez azonban sem akkor, sem azóta nem sikerült, nem sikerülhetett. Ezért mondjuk, mond-
hatjuk, hogy 70 év múltával sem történt lényeges változás a kisebbségi létben, helyzetben, 
legalábbis Európának ebben a felében. Ugyanakkor nem Európa lelkiismeretének a felébre-
dése, hanem egyes jogállami rendszerek kialakulása és ezen államok lakóinak a harca hozta 
létre a területi autonómiákat a spanyolországi régiókban, a finnországi Åland szigetcsopor-
ton, az olaszországi Dél-Tirolban és Belgiumban a föderatív nyelvterületeken, valamint a 
garantált közösségi (kisebbségi) önkormányzást a belgiumi és dániai németeknek, a német-
országi dánoknak, a finnországi svédeknek és a magyarországi nemzetiségeknek. Nálunk 
viszont még mindig vörös posztó többségi nemzettársaink szemében az autonómia és a ki-
sebbségi önkormányzat kérdésének még a felvetése is.

Makkai megállapításai a liberális ábrándokról és annak szertefoszlásáról ijesztően ha-
sonlít egy mai ábrándhoz, az Európai Unióhoz fűződő reményekhez. Nem csupán a túlzó 
euroszkepticizmus, hanem sajnos, az eddigi keserves tapasztalatok is arra utalnak, hogy ez a 
globalizáló gazdasági-politikai szervezet sem törekszik igazán a kisebbségi kérdés rendezésé-
re, nem támogatja őszintén és következetesen az újonnan belépett államokban élő kisebbsé-
gek kollektív jogok és különböző autonómia és önkormányzati formák elnyerésére irányuló 
törekvéseit…

Visszatérve a hetven évvel ezelőtti sajtóvitára, a vitában részt vevők akár Makkai Sándor-
ral egyetértve, vagy vele szembeszállva a kisebbségi kérdés megoldására igyekeztek módot 
találni, és azt megfogalmazni. A nagyváradi Hegedűs Nándor a többségi nemzet toleranci-
ájára apellált, Paál Árpád kollektív jogokat és nemzetközi védelmet akart. Reményik Sándor 
az önvédelmi reflexben és a megmaradásra való törekvésben bízott, Szentimrei Jenő a szívós 
önfenntartási ösztönben és az életrevalóságban. Szász Endre a nemzeti öntudat kifejlesztését, 
erősítését szorgalmazta. Vásárhelyi János püspök, Makkai utóda a kis nemzetek összefogásában, 
Csuka László a Láthatár szerkesztője a többségi nemzetek politikájának megváltozásában, az 
egyetemes európai érdekek szem előtt tartásában látta a megoldást. Szemlér Ferenc és Bányai 
László a demokráciában, a nemzeti érdekek és önrendelkezési jogok kölcsönös tiszteletben 
tartásában bízott.

Ha ezek a megoldási javaslatok sorra megvalósulhattak volna, akkor ma már nem len-
ne időszerű a hetven év előtti tragikus vita felidézése. Ezek a javaslatok, sajnos, még ma is 
többnyire a kívánságok, reménységek, elvárások sorába tartoznak, és nem lehet tudni, mikor 
válnak valóra.

(Nagyvárad)
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Ujlaky István

Törökország Európában
Utazás Csiperóval

Szegény jó William Shakespeare! Ahogy ő ezt az egészet Julius Caesar című drámájában 
elképzelte! Caesar, a gonosz zsarnok – és a merénylők: romantikus szabadsághősök. Nem 
veszem a bátorságot, hogy a drámaíró zsenit irodalmi szempontból bíráljam; az egy más 
szakma. Na de a történelem! Caesar népszerű volt. Hogy is ne lett volna az! Remek szónok, 
nők bálványa, divatdiktátor, aki földet osztott a háromgyermekes családapáknak, és segített 
az eladósodottakon. Pár napig létezhetett olyasfajta közhangulat, hogy „meghalt a zsarnok, 
éljen a régi szabadság”, a szabad köztársaság. De aztán nyilvánosságra hozták Caesar végren-
deletét. Minden római polgárra 300 sestertiust hagyott. Mintha Kádár János vagy Antall József 
halála után minden magyar kapott volna harmincezer forintot.

Kezdték is a merénylőket apagyilkosoknak nevezni, ami többszörös jelentésű szleng. Cae-
sart életében „a haza atyjának” nyilvánították. Az apagyilkosság a római felfogás szerint a 
legsúlyosabb bűncselekmény. S az elkövetők között ott a „Te is, fiam”, a fogadott fiú, az 
örökösként is kitüntetett Brutus.

A senatusi klikk kimentette kedvenceit: egy-egy keleti tartományt jelölt ki számukra. Ők 
azonban nem a kijelölt, hanem, törvényellenesen, a leggazdagabb provinciákat választották. 
Hadsereget gyűjtöttek, ami kevéssé alkotmányos dolog; a zsold és más katonai kiadások fe-
dezésére a nagyszerű szabadsághősök tíz évre előre beszedték az adót. És ha ma, ha velünk 
tennék ugyanezt? No persze a Caesar-párt sem szentekből állt. Feketelistát állítottak össze. 
A listán szereplőket bárki megölhette, s ez nem számított bűncselekménynek, sőt, pénz-
jutalommal járt, a megöltek vagyonát pedig a Caesar-gyilkosság megbosszulására feleskü-
dött háromtagú bizottság, a teljhatalommal felruházott triumvirek kapták: a remek szónok 
és hadvezér, a kortársak által alkoholistának bélyegzett Antonius, a mellékszereplő Lepidus, 
és a hataloméhes, tehetséges, fiatal Octavianus. A döntő csatá(k)ra Philippinél került sor. A 
triumvirátus győzött, Brutus és Cassius öngyilkos lett. A sors, végzet és eleve elrendelés ked-
velőinek: bár a Caesar-gyilkosok rendre fiatal emberek voltak, mindegyikük meghalt a me-
rényletet követően három éven belül, és egyikük sem természetes halállal.

Mi pedig a mai Filippinél álltunk. Igaz, a hajdani csatának nem sok emléke maradt. De 
a város valaha a hellenisztikus korban királyi székhely volt, palotával és színházzal, később 
pedig itt épült az első keresztény templom az európai kontinensen. Mindebből egy szép 
romkertben látható valami. Csoportunk túl Bulgárián, a török határ felé haladt, viszonozva 
török diákok és kollégák egy évvel ezelőtti kecskeméti látogatását.

A török gyerekekkel nem egyszerű bánni. Pedig a házigazdák nagyon felkészültek. 
Semmi sertéshús, semmi alkohol. Az egyik magyar család török kislány vendége másfél 
napja éhezett: nem evett meg semmit, ami magyar. A házigazda kocsiba ültette, elvitte egy 
török étterembe. A gyerek azonban a szemközti pizzériát választotta. Sonkás pizzát evett. 
Két másik gyerek – miután a magyar vendéglátó családok, a dolgok természetes rendje 
szerint, nem egy kupacban laktak – három kilométerre került társaitól. Hiszen így nem 
lehet bulizni! Felhívták telefonon szüleiket: a magyarok lakása koszos. A szülők telefonál-
tak a török tanároknak. Ők megkérték a magyar tanárokat. A két kis győztes kollégiumba 
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került. A magyar vendéglátók leforrázva, megalázva. No persze, mindez azért volt lehet-
séges, mert a török magániskola szülői és diákjai meglehetős erőfölényben voltak, mivel 
a török átlaghoz képest jól megfizetett kollégák a tanítványaik kedvét keresték. Irigyked-
tek is: bezzeg Macaristánban (Magyarországon) még van tekintélyük a tanároknak! De 
mindez már a múlt, egészében kedvesek voltak, jól érezték magukat, s most visszavártak 
bennünket. Csiperóval jöttek s mentünk. A Csiperó (hivatalosan: Európa Jövője Egyesület) a 
kecskeméti Farkas Gábor zseniális leleménye. Lényege, hogy a páros években Európa majd’ 
minden országából diákcsoportok érkeznek Kecskemétre, hogy egy egyhetes gyermek-
fesztivál résztvevői legyenek, s emellett persze utazzanak, kiránduljanak Magyarországon. 
Aztán a páros években Kecskemét diáksága szerteutazik Európába, viszonozva az előző évi 
vendéglátást.

Bulgárián és Görögországon át jutottunk Rodostóba. Furcsa szerzet a kelet-közép-európai 
turista! Nyugaton a szépet, jót, gazdagot, irigylésre méltót hajlamos csak észrevenni. Kele-
ten viszont, mondjuk, Romániában, Bulgáriában, a szovjet utódállamokban szinte vadássza a 
szegényest, primitívet, elmaradottat. Mintha lelki egyensúlyához kellene e hibakutató játék. 
A fölényeskedés, lekezelés érzése. És aki keres, az talál. Láttuk a Szófia körüli csúf lakótele-
peket (majdnem olyan csúnyák, mint miskolci, debreceni, budapesti társaik), láttunk fejlődő 
országokat idéző bádogváros nyomornegyedet, tíz állatból álló birkanyájat – hogy lehet tíz 
állatból megélni? Egy magyar juhnyáj száz, egy új-zélandi ezer állatból áll – s láttunk kecs-
két, szamarat, kukából előmászó girhes macskát. A vájt fülűek ehhez hozzátehetik: Bulgária 
egy főre jutó GDP-je harmada a magyarországinak. De hátrább az agarakkal! Végig kitű-
nő utakon jártunk, az ŐKM-benzinkutak kulturált vécéit használtuk, láttunk vadregényes 
hegyeket, takaros hegyi falvakat, kedves embereket, s a legfinnyásabb igényeket kielégítő 
szállásokon laktunk. A vájt fülűeknek pedig üzenjük: a félnomád magyarok még Levédiában 
legeltették lovaikat, amikor a bolgár-törökökből és délszlávokból összeolvadt bolgár nép álla-
mot alapított, és felvette a kereszténységet.

Jártunk egy ortodox kolostorban. Vallás, elvonultság, szépség, hagyomány – plusz légkon-
dicionáló. A bolgárok nem vallási és nem (vagy csak erősen átvitt értelemben vett) politikai 
döntést hoztak, amikor a keleti, görög kereszténységet választották. Hiszen évszázadokkal 
a nagy egyházszakadás előtt vagyunk. Tegyük hozzá: amikor Géza fejedelmünk és István 
király felvette a nyugati, latin kereszténységet, nem vallási és legfeljebb átvitt értelemben 
politikai döntést hozott. Jellemző, hogy Szent István görög kolostort is alapított. Hiszen még 
évtizedekkel a nagy egyházszakadás előtt vagyunk. Mégsem csak véletlenek halmazáról van 
szó: a nyugati, latin és a keleti ortodox kereszténység határvonala a legfontosabb történelmi-
kulturális határ Európában. Csak gondoljunk bele: a határ egyik oldalán észtek és lettek, a 
másikon oroszok. Az egyik oldalon Lengyelország, a másikon Fehéroroszország. Magyarok 
innen, románok túl. Horvátok és szlovének az egyik, szerbek és bosnyákok a másik oldalon.

Egy Melnyik nevű, homokkő sziklák közé ékelődött, takaros, építészetileg csodálatosan 
egységes üdülőfaluban laktunk. Ha nem lenne oly messze! Remek kirándulások állandó cél-
pontja lenne. De érkezzünk meg végre Törökországba!

Törökország három százaléka Európában, 97 százaléka Ázsiában található. A török állam 
társadalmi és kulturális szempontból is két világ: Európa és a Közel-Kelet határán fekszik. 
De kulturális szempontból bizonyos, hogy az európai elem aránya több, jóval több három 
százaléknál, még akkor is, ha tudjuk, a Márvány-tenger két partján s néhány mediterrán ten-
gerpartszakaszon lévő fejlettebb góccal Anatólia, Kelet-Törökország hatalmas, s jóval elma-
radottabb területei állíthatók szembe. Az európai turista hajlamos azt és csak azt észrevenni, 
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ami Törökországban keleties; bizonyos, hogy az Afganisztánból, Iránból érkező vendég dön-
tően azt látná meg, ami itt nyugati, európai.

Jó néhány hagyományos viseletű hölggyel találkoztunk. Ők szoknyájuk s blúzuk fölé a 35 
fokos melegben is lábszárközépig érő kabátot vesznek, fejkendőt viselnek. Ebben az öltözet-
ben mennek még a strandra, sőt a vízbe is. (Viszont az arcot is eltakaró, fekete, arab csador 
éppúgy kisebbséget képvisel a hagyományosan vallásos viseletűek között, amint utóbbiak 
kisebbségben vannak az összlakosságon belül.) Számos feltűnő jelét tapasztalhatni a nemek 
közötti egyenjogúság hiányának. A piacon szinte minden árus férfi, és szinte minden vásárló 
nő. A tereken, utcákon vasárnap férfiak ücsörögnek, teázgatnak az árnyékban – csak férfiak. 
A kerthelyiség belső, derékmagas kerítéssel határolt részén kizárólag férfiak. A külső részben 
ülhet nő, sohasem egyedül, s háttal a férfiaknak. Ám mindez csupán a valóság egyik fele. 
Európai öltözetű, sőt divatkövető az emberek többsége. A „supermarketekben”, de kisebb 
boltokban is kaphatók szeszes italok. A felületes nyugatiasság számtalan jelét figyelhetjük 
meg a boltokban, reklámokban, tévében, utcán. S ha felcsendül a müezzin éneke, korántsem 
rohan mindenki imádkozni. Egyesek udvariasan elhallgatnak, mások ennyire sem zavartat-
ják magukat. Megkérdeztük vendéglátó kollégáinkat, fordítanák le, mit is mond a müezzin. 
Pontosan ők sem tudják, kaptuk a feleletet, mert arabul (!) énekel. A köztudat hajlamos azo-
nosítani az iszlám vallást és az arab világot, talán azért, mert a muzulmán vallás valóban arab 
földön, Mekkában és Medinában született, egy arab próféta bábáskodása mellett. Pedig ma 
a legnagyobb iszlám ország nem arab: a 230 milliós Indonéziáról van szó. A második és har-
madik legnagyobb mohamedán ország sem arab: az egyenként 130 millió feletti Banglades 
és Pakisztán. Csak ezek után következik a hetvenmilliós Egyiptom, de nyakában liheg a nem 
arab Törökország 67, és Irán 66 milliós lakosságával.

Egy dolog Törökországban mindenütt feltűnik: a tea. A legváratlanabb helyeken, hely-
zetekben és időpontokban látni teáspohárral tele tálcával egyensúlyozó pincért, tea gőzét 
fújdogáló férfit. Egész Törökország ugyanolyan méretű és alakú üvegpohárból issza a teát, 
ugyanolyan mozdulattal. A török rendőrség hasonlít a magyarhoz. Láttuk roppant határo-
zottan intézkedni egy bóvliárus kisfiúval szemben, és tapasztaltuk esetlenségét egyszerű 
koccanásos baleset után. Ottlétünkkor épp választási kampány zajlott. Itt a plakátok össze-
firkálása, elcsúfítása nem szokás. (Igaz, a közlekedési táblák oszlopainak ellopása, csatornafe-
delek és bronzszobrok eltulajdonítása, temetők meggyalázása sem. A rodostói kereskedők va-
lószínűtlenül becsületesek, s a vendéglátóipar sem érzi jogának és kötelességének a külföldiek 
tisztességtelen megrövidítését. A pénztárcák elemeléséről már megoszlanak a vélemények.) 
A kampány érdekes és tolakodó eszköze a választási autó. Rajta a kedvenc politikus arcképe, 
a kedvenc párt logója és valami jelmondat. Az autó zenét sugározva, máskor választási pro-
pagandát ontva járja a várost.

Két névvel folyton találkoztunk, szobrok, festmények, utca- és intézménynevek formá-
jában: Nahim Kemal, Musztafa Kemal Atatürk. Előbbi rodostói születésű költő. Sokat olvasó s 
kifejezetten verskedvelő ember létemre, bevallom, korábban nevét sem hallottam. Hogyan 
lehet ennyire ismeretlen előttünk egy hetvenmilliós nagy nép irodalma? Talán Orhan Pamuk 
Nobel-díja éppúgy jó hatással lehet a török irodalom külföldi megismertetésére, mint volt 
Kertész Imréé a magyarra. Ami pedig az utóbbit illeti, Kemal pasa alakjában, pontosabban a 
személye körül kialakult nemzeti mítoszban mintha Széchenyi, Kossuth, Deák, Horthy és Kádár 
egyesülne. Kemal már az első világháborúban feltűnt, igazi jelentősége azonban az, hogy 
megszervezte a török ellenállást az antant által az országra kényszerített békefeltételekkel 
szemben. Az arab területek leválását elfogadta volna, de hogy Kis-Ázsiából olasz és görög 
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területeket szakítsanak ki, Dél-Anatólia demilitartizált legyen, a kurdoknak és örményeknek 
autonómiát kelljen adni: ez már elfogadhatatlan! A Kemal-vezette győztes nemzeti felkelés 
s az azt követő politika folyománya a modern török állam. Állam és egyház szétválasztása, 
a köztársaság megalakulása, Ankara fővárossá válása, a török–görög lakosságcsere (melyet 
az elnyomott görögök tömeges menekülése előzött meg) jórészt az ő műve. Amint a latin 
betűs ábécé (ezt állítólag, a török nyelvészek hosszas lacafacázása után, türelmét vesztve, egy 
éjszaka személyesen Kemal hozta volna létre), ez a felettébb ellentmondásos lépés, amely kul-
turálisan a Nyugathoz kötötte, ám saját írásos kultúrájától jórészt elválasztotta a török népet. 
Vagy inkább nemzetet. A korábbi, a dinasztikus, a nemzetek és vallások feletti birodalom 
helyett a modern, a nacionalizmus átkaitól cseppet sem mentes nemzetet, nemzetállamot. 
Kemal állítólag májzsugorban halt meg, kemény alkoholista volt.

Rodostó becsületes török neve Tekirdag. A Rodostó bizánci eredetű szó, bár nekünk, ma-
gyaroknak a Rákóczi-emigráció korának oszmán-török hangulatát kelti. Rodostó nem igazán 
szép város. Csupa lakótelep és társasház, olykor egy-egy mecsettel, „supermarkettel”, naprafor-
gófölddel megszakítva. Tucatnyi valaha volt óvárosa részben lepusztult épületté zsugorodott. 
Házai színesebbek és csinosabbak, mint nálunk a hetvenes években épült panelnegyedek, in-
kább az elmúlt évtized magyar építészetét idézik: de hát a lakótelep csak lakótelep, nem vonz 
turistát. Más külföldi, mint magyar, nem is nagyon fordul meg a városban. Pedig a kevés lát-
nivaló értékes, szép. Igaz, az itt-ott parkká szélesedő tengerparti sétány Rákóczi-szobra mellett 
Magyarországon talán egyszerűen elmennénk, de hát itt, ezer kilométerre a hazától mégiscsak 
minden más. A helytörténeti múzeum antik görög-római márvány gyűjteménye több, épebb s 
szebb, mint bármelyik magyar vidéki város múzeumának hasonló anyaga, talán ha Budapesté 
múlja felül. A Rákóczi-emlékház viszont inkább érzelmileg megkapó. Nincs benne nemzeti 
köztudatunkban, tankönyveinkben sem, hogy a Rákóczi-szabadságharcból, a kétségtelen vere-
ség ellenére, sokkal jobban jöttünk ki, mint például az 1848–1849-es forradalomból. 1711-ben 
nem voltak aradi vértanúk, sem Haynau-rémuralom. Helyette amnesztia, s egy olyan „kivé-
telezett függőség” (Mészöly Miklós kifejezése), amely száz évig, a reformkorig biztosította a nép 
és ország fejlődéséhez szükséges feltételek kicsit több mint minimumát. Rákóczinak nem kellett 
volna feltétlenül száműzetésbe vonulnia. Tudatos politikai és erkölcsi döntést hozott, lemondva 
minden idők egyik legnagyobb magyar magánvagyonáról. A politikai motiváció egy új szabad-
ságharc reménye lehetett. Az erkölcsi tényezőben sincs okunk kételkedni. Arról az emberről, 
aki nemhogy közpénzt soha nem vett volna el, de jórészt saját zsebből finanszírozta a sza-
badságharcot, nyugodtan elhihetjük, egyszerűen példát akart adni arra, hogy létezik minden 
következményt vállaló, megalkuvás nélküli hazaszeretet.

Láttunk török falvakat is: egy háromezer s egy háromszáz lakosút. Népességük apraja-
nagyja a „magyart látni” hatása alá került. Úgy bámultak bennünket, mint cirkuszi majmot. 
Mint egy kis magyar faluban bámulnának meg egy ugandai delegációt.

A török nemzeti énképe szerint kifejezetten toleráns. Ez a vallások vagy a homoszexu-
alitás kérdésében talán igaz is (a szunnita muzulmán többség mellett örmény katolikusok, 
ortodox keresztények, izraeliták, alavi mohamedánok és ateisták is laknak az országban). Az 
már kérdéses, hogy ez a tolerancia a nemzetiségi kérdésre is vonatkozik-e. A világ legna-
gyobb, saját országgal nem rendelkező népe, a 25 milliónyi kurd részben Törökországban 
él. Magyar felfogás szerint kifejezetten nemzeti elnyomás alatt. Örményekből és görögökből 
ma már kevés van. Az örmény holokauszt – a zsidó-vészkorszak mellett az egyetlen, amelyre 
ez a szó szerintem bátran alkalmazható – és kivándorlás, valamint az előbb már említett gö-
rög menekülés és török–görög lakosságcsere révén az ókor óta, 3000 éve itt élő milliós népek 
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olvadtak eredeti számuk töredékére. A törököket arab, bolgár, örmény, görög szomszédaikkal 
nem kevés ellentét állítja szembe. Kiket szeretnek? Szinte, mint saját határon túli magyarjai-
kat: az azerbajdzsánokat, albánokat. És egy icipicit bennünket, magyarokat is. Az isztambuli 
nagy bazárban többen utánam kiabálták: Attila pasa.

Érdekes a nemzeti előítéletek, ellenszenvek, gyűlöletek világába belegondolni. Ha ezek 
mértéke a valós sérelemmel állna arányban, akkor nekünk, magyaroknak a mongolokat és a 
törököket kellene gyűlölnünk. A mongol–tatár invázió abszolút számokban akkora ember-
veszteséget hozott, mint legközelebb csak az első világháború. Relatív számokban pedig – az 
emberéletben elszenvedett veszteséget az összlakossághoz viszonyítva – számunkra a máso-
dik világháború sem volt véresebb! A török uralom pedig nemcsak országunk függetlenségét 
és egységét vette el, nem csupán emberéletben és anyagi javakban hozott hatalmas veszte-
ségeket, hanem hosszú távú kihatásai is katasztrofálisak. Bizonyos értelemben itt kezdődött 
Trianon: megváltozott az ország etnikai-nemzeti összetétele, a magyarság kisebbségbe szo-
rult saját hazájában, s jelentősen csökkent az európai országok és népek között elfoglalt relatív 
súlya. Mindehhez már csak hab a tortán, hogy három évszázadig háborúztunk a törökök 
ellen. Mégis: a legtöbb magyar a törökökre inkább szimpátiával, semmint ellenszenvvel, de 
legalábbis közömbösen tekint, a mongolokra és tatárokra pedig, mint afféle marslakókra. 
Előítéleteink vagy épp ellenséges érzéseink célpontjai szerbek, románok, szlovákok, cigányok 
és zsidók: olyan népek és etnikai csoportok, akikkel szemben vannak persze valós és vélt, 
jobbára kölcsönös sérelmeink, de ezek mégsem hasonlíthatók az előbbiekhez. Úgy tűnik, az 
előítéletek, nemzeti ellenszenvek és gyűlöletek szempontjából az elszenvedett sérelmek erejénél, mértékénél 
fontosabb azok időbeli közelsége és „néplélektani” funkciója.

De evezzünk más vizekre! Hát igen. A tenger! Elvarázsol minden magyart. Akkor is, ha 
sokadszor járt már tengerparton. Törökország partjait négy tenger mossa. Mégis, a török 
csak félig-meddig tengeri nép, nem hasonlítható olaszokhoz, angolokhoz, portugálokhoz, dá-
nokhoz. A török flotta csekélyebb, mint a hétszer kisebb területű és lakosságú Görögországé, 
egy hét alatt egyszer sem kaptunk étkezéskor halat, s az országból 3-4 magyarországnyi terü-
letet lehetne kihasítani, melynek népe éppúgy szárazföldi életet él, mint a csehek, osztrákok, 
magyarok.

Ha Rodostó nem is igazán szép, remek kirándulások kiindulópontja lehet. Például 
Galipoliba.

Galipoli (törökösen Gelibolu, antik nevén Hellészpontosz) egy kis félsziget az Égei-ten-
ger és a Márvány-tenger között, a Dardanellák mellett. Itt lépett Európában először partra 
oszmán-török sereg. Az első világháborúban, 1915-ben pedig nagy csata zajlott a tengerszo-
rosban és a félszigeten. Az antant és a központi hatalmak (ez utóbbiak kebelében harcoltak 
törökök és magyarok is) hadvezetésében egyaránt voltak hívei a perifériális taktikának, mert 
megosztja az ellenség erőit, és e taktika elutasításának, mert megosztja a saját erőket is. Az 
antanttámadást Churchill tengerészeti miniszter kezdeményezte. A Dardanellákba behajózó 
brit flottát a parti erődök tüze visszafordulásra kényszerítette. A galipoli partraszállás sem 
hozta meg az antant áttörését: a csatát a törökök nyerték. Vendéglátóinkkal beszélgetve olyan 
benyomásunk támadt, hogy ez a győzelem mélyen beépülhetett a török nemzettudatba. A 
csata török áldozatainak emlékműve afféle nemzeti zarándokhely lett, ahol kiránduló csalá-
dokkal is szép számmal lehet találkozni. Az emlékmű esztétikai szempontból merész alkotás: 
sírkövek helyett sírkövet utánzó üveglapokon a katonák neve, a síremlékek között „Allah sze-
mét” mintázó alkotás, előtte impozáns dombormű, a dombormű elé kilépő Kemal Atatürk-
szoborral, távolabb hatalmas vasbeton oszlopok négyes obeliszkje.
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Trója viszont szemmel láthatóan nem vált ki büszkeséget vendéglátóinkból – inkább csak 
udvarias tartózkodást. Még Magyarország egy része kb. 400, a mai Törökország területe 
több ezer évig a nagy ókori civilizációk fontos része volt. S magyarok és törökök egyaránt az 
ókor elmúltával, a középkorban léptek mai hazájuk földjére. Csakhogy míg a magyarok hoz-
záállása az antik előzményekhez, függetlenül tudásuktól vagy tudatlanságuktól, érzelmileg 
semleges, a törökök számára Trója egy ellenséges nép történelmének és kultúrájának termé-
ke. (Tróját Homérosz tette azzá, ami – mondja szellemesen Szabó Zoltán zenész és szerkesztő 
barátom.) Mintha csak azt mondanák a törökök: ez egy másik nép történelmének emléke, 
véletlen, hogy épp a mi országunkban van, mi közünk hozzá.

Isztambul egy magyar földrajztankönyv szerint hétmillió, egy útikönyv szerint tizenkét-
millió, vendéglátóink szerint tizenhatmillió lakosú. Akár így, akár úgy, Európa és a világ 
egyik legnagyobb városa, s az egyetlen, mely két kontinensen fekszik. Valaha görögök ala-
pítottak itt egy Büzantion nevű gyarmatot, s ez rövidesen önálló városállam lett, de évszá-
zadokig kisváros maradt. Világvárossá és fővárossá a római Constantinus császár tette. Ezután 
Konstantinápoly, Bizánc és Isztambul néven rendre világbirodalmak fővárosa, egészen 1923-ig. 
Egyúttal jó példája annak – akárcsak Königsberg/Kalinyingrád vagy Pozsony/Bratislava –, 
hogyan cserélődhet ki teljesen egy város népének etnikai-nemzeti összetétele. Előbb tisz-
ta görög, aztán görög-római, majd görög, de örmény, zsidó, olasz kisebbségekkel, mígnem 
szinte tisztán török jellegűvé nem lesz. Egyik fő látványossága, a Hagia Sophia jól példázza 
a város történetét: előbb keresztény székesegyház, aztán iszlám dzsámi, ma a modern Török-
ország egyik múzeuma. Amíg csoportunk a Kék mecsetet, a Topkapi szerájt, az előbb emlí-
tett Hagia Sophiát s a nagy bazárt nézte meg, sofőrjeink autóbusz-alkatrészeket vásároltak. 
Alkudtak rá, mint mi a bazár ékszereire, s teát ittak közben.

Edirne (Drinápoly, Hadriánopolisz) útba esik hazafelé. Legfőbb látványossága, a Selimiye-
dzsámi nagyobb s talán szebb is, mint Isztambul világhíres Kék mecsetje. Ez a legnagyobb 
oszmán időkben emelt dzsámi. A várost az „utazó szászár”, a római jog kodifikálója, a zsar-
nok, bürokrata és reformer Hadrianus alapította. Bizánc elfoglalása előtt oszmán-török fővá-
ros is volt. Magyar vonatkozása is van: itt kötötték a várháborúkat (lásd Egri csillagok és Szigeti 
veszedelem) lezáró 1568-as békét.

Hazafelé utazva, az autóbuszon, eltöpreng az ember. Felvegyük-e a törököket az Európai 
Unióba? Kell-e nekünk hetvenmillió mohamedán? Törököket Európába? De hisz’ ott van-
nak! Ki tudja. Talán egyetlen feltételt kellene a törököknek szabni. Ha miniszterelnökük a 
közszolgálati televízióban, fő műsoridőben elmondja: országunk és népünk több mint egy-
millió örmény civil elpusztításáért felelős; bocsánatot kérünk az áldozatok leszármazottaitól. 
Ha ezt a török miniszterelnök megteszi, EU-tagok lehetnek. Amikorra ez a feltétel teljesül, 
az összes többi is megoldódik majd.

Kányádi-illusztrációk
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE XLV. RÉSZ

(Válaszút, Vasasszentgotthárd, Kisbun)1

„Anyátlanul nőttem fel, s ez magányossá tett.”
Wass Albert2 

„Albi elbűvölő, barna hajú kisfiú volt.”
Siemers Ilona3 

„A lélek és a sors gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint a ’családregény’, 
és nemcsak a gyermekek, hanem a szülők is csupán a nagy fa ágai.”

C. G. Jung4 

A SORS SZESZÉLYÉBŐL ÉS KEGYELMÉBŐL 1907-ben, a Wass-család határozott elutasítása elle-
nére a húszéves Endre gróf5 feleségül veszi a nála idősebb és tapasztaltabb Losonczi Bánffy Ilona 
bárókisasszonyt6. Közel öt-hat hónappal az esküvő után, egyesítve ismét a czegei Wassokat a 
losonczi Bánffy családdal, a kis Albi grófban kap a két 800 éves múltra visszatekintő család 
új hajtásra. 

1908. január 8. 13 óra. A gyermek születésének anyakönyvi bejegyzésére a Bánffyak ősi 
birtokán, a Válaszúthoz közeli Bonchidán kerül sor.

VALAMINT AZ ORSZÁGÚT S VALAMINT A VASÚT szeli ketté a Kolozsvárról északnak vezető 
Alsó-Szamos-völgyi árteret, úgy itt a dombvidék is kétfelé válik: Válaszúttól keletre már 
látszanak a Mezőség távolabbi lankái, és nyugatra lágyan hajló utakkal magasodnak Kolozs 
megye meredekebb dombjai. 

Egy képzeletbeli, légies, szárnyas úton, a Mezőség irányában közel fekszik a Bánffyak 
bonchidai nevezetes várkastélya és a viseletében, dalaiban, népzenéjében is sajátos erede-
tiséget őrző Szék paraszt-polgári települése. Nem kellene túlzottan erőltetni szárnycsapá-
sainkat ahhoz sem, hogy hamarosan eljussunk az író Wass Albert őseinek, majd magának 
az író-gazdálkodó grófnak is otthont nyújtó Vasasszentgothárdra: a testet-lelket felüdítő 
kertgazdálkodás, a lélekszépítő örömök, s egyben a tragédiák és a szomorú pusztítások 
színhelyére.

A főút jobbján még ma is megőrzött fenségében áll a Bánffy-kastély. Gyerekmenhely, le-
pusztult, vegetáló kastélykerttel. A családi címernek csak tátongó helyét őrzi a szép, ková-
csoltvas kapu. A Szamosra futó hajdani parkból talán csak az akkor még zsenge fák, kőrisek, 
tölgyek ma égre lengő ágai emlékeztetnek. A szökőkút, a tó, a hattyúk csak a megsárgult 
fotográfiák emlékei, de az ábrándos életrajzkutató már-már reméli, hogy az emeleti ablakok 
egyike mögött vajúdott Alili Albi gróffal.

A kései zarándok úgy sejti, hogy a ma már elvadult kastélykert keleti fái alatt tette meg 
első lépéseit a kisgyermek, édesanyja kezét fogva, s arra gondol, hogy itt gurultak a kisfiú 

Turcsány Péter:

Két hosszú év. Alili és Albi közös ideje.  
Az anyjáé és a gyermeké.
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elé az első testesebb magyar szavak, hogy örökre hű társai legyenek az élete során később 
bujdosásra, majd kivándorlásra kényszerülő írónak.

A Wass-család ellenérzéseivel küszködő büszke fiatalasszonyt az oldalágon éppen a 
Wassékkal rokon Bánffy Sarolta bárónő és férje fogadta be a kastélyba. A fiatalok kedvelt me-
zőségi központja volt akkoriban az ő otthonuk. Máig nevezetes a nagy társalgóban évszáza-
dos viszontagságok ellenére is megőrzött gyönyörű diófa bútor.

A Bánffy-kastélytól vissza a dombok közé vezet a vegyes lakosságú falvacska bekötőútja. 
Szerényebb táj, egymáshoz bújó porták. A zápor-paskolta idő szomorúságában is méltóság-
gal szakítja ki a maga terét a református templom, emlékezik az alapító Bánffy-családra, és 
őrzőn tekint magas, északra néző ablakaival a határra.

Lépdelve a templomot körülvevő erős fenyők alatt, a több mint három évszázados temp-
lomtornyot már túlnövő tűlevelű lombok alatt, Wass Albert első bájos cirógatásainak vasár-
napi színhelyén, az első csöndre intő anyai szó áhítatának padsoraiban – magunk is érezzük: 
láthatóvá válik Isten gondoskodó szeretetével együtt a múlt vívódása is.

A református főnemesi család itt tartotta meg a falu népével közös istentiszteleteit. A 24 
esztendős anya itt, az angyalfedelű szószék alatt adott először hálát Istennek a kis Wass-fiú 
megszületéséért. A kisgyermek még karon ülő korában feltehetően ezen a helyen találkozott 
az első közösséggel, amely „Istent látni” és „Gyermeket köszönteni” összegyűlt.

A WASS SZÜLŐK NEM NÉZTÉK JÓ SZEMMEL a bohém természetű fiú, Endre házasságát. A 
három lánytestvér7 gyakorta kényeztette Endrét, aki gyerekkorától a társaság kedvence lett, 
és vidám, fantáziadús, de vaskos tréfákra hajlamos ifjúvá serdült. Mezőgazdasági diplomát 
szerzett. „Különösen édesanyám8 volt boldogtalan amiatt, hogy kedvenc fiacskája Alili hálójába került. 
Alilit könnyelmű és nem éppen kifogástalan jellemként könyvelte el a közvélekedés. Anyám rossz néven 
vette nővérétől9, hogy támogatta kapcsolatukat.”10 

A tartózkodást növelte, hogy Endre édesanyja, Réchel és Alili édesapja, Zoltán, testvérek 
voltak. A szóbeszéd még 97 év múltán is megemlítette, hogy az ifjú feleség minden téren ta-
pasztaltabb, idősebb volt fiatal férjénél…

Születési anyakönyvi kivonat A kastély
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Albi gróf édesanyja: báró Losonczi Bánffy Ilona, báró Losonczi Bánffy Zoltán és Teleki Erzsébet 
(Aliz) második gyermeke. Alili kacér, a férfiakra veszélyes teremtésnek számított. Olykor-
olykor a tekintélyes nagynéninek, Pólikának kellett kiragadnia a kolozsvári vagy bécsi társa-
ság forgatagából, csöndes fürdőhelyekre kísérni, hogy a családnak nem tetsző kapcsolatok 
kifejlését megakadályozza.

Pólika néni a legmagasabb császári és főúri körökben is kiváló tiszteletnek örvendett, Er-
zsébetnek, az Oszták–Magyar Monarchia királynőjének, a magyarbarátságáról híres Sisynek 
volt a palotahölgye. Férjével ők állították helyre a Kemény-család birtokait, hitbizományi ha-
vasait, erdeit. Felújították a marosvécsi várat. Pompás főúri lakást tartottak fenn Budapesten, 
az Andrássy úton. 

Pólika sokszor vitte csinos és szép unokahúgát bécsi és adriai utakra, és sikerrel vezette be 
a legelőkelőbb budapesti társaságokba.

Alili szertelen, mondhatni kapkodó fiatalsága alig-alig nyomon követhető nagynénje, Siemers 
(sz. Wass) Ilona visszaemlékező könyvében. A fiatal hölgy Kolozsvárott egy elszegényedett 
katonatisztbe, Zeyk Józsefbe lett szerelmes, majd Budapesten a már Afrikát járt Széchenyi Ist-
ván gróf szeretett bele a karcsú, nem túl magas, táncos léptű, elvarázsolt szemű hölgybe, de 
eljegyzésüket az esküvő előtt felbontották... „Alili igen-igen csinos teremtés volt, különösen vonzó női 
csáberővel. Majdnem minden férfi beleesett. Egy-egy társaságban mindig ő volt a csillag.” 

A BÉCSI CSALÁDI ÉS BARÁTI KAPCSOLATOK RÉVÉN Endrét már nagyon ifjan a Küküllő menti 
Kisbunban császári és királyi birtok igazgatásával bízták meg, ahol csinos otthont teremtett 
csinos feleségének és a kis Albinak. „A fekvőséget a rajta lévő érdekes történelmi értékű váracska 
teszi vonzóvá, mely korábban az író gr. Bethlen Miklós (1642–1716) lakóhelyéül szolgált. A várat öreg 
park vette körül.” 

Alilit baráti társasága továbbra is főként a császárvárosba vonzotta, legjobb barátnője 
Bissinger-lány volt, akit később, a vasasszentgotthárdi keresztelőre keresztanyának kért fel, 
de helyette Endre testvére, Ilona képviselte a barátnőt, aki nem ruccant ki ilyen messzire, a 
mezőségi udvarházba.

Lépések a gardróbszekrénytől a pipereasztalkáig

Abban az időben, mikor – mondhatjuk – Alilié volt a világ, minden útra készüléskor 
a gardrób, a női ruhafogas és a tükrös pipereasztalka közti pár lépés megtétele alatt 
dőlt el a közeli és távoli férfiak sorsa. Ó, a kolozsvári lányidők és a sáros-szentgotthárdi 
unalom közötti fölbecsülhetetlen távolság! 

S az a pár lépés a rózsaszín szoba szekrénykéjétől a történeti múltat lehelő ebédlőig! 
Hányszor-hányszor fojtotta vissza elégedetlen sóhajait, nyögéseit a ház új asszonykája. 
A jópofa, sármos divatfi – Bandi gróf – odahaza már csak nem is a buzgó királyi fővadász 
elegáns udvartartásával csapta a szelet az új feleség körül. Durvasága olykor átragadt az 
istállóból még a hálószoba falai közé is. No és a lelki finomság, a szellemi elegancia napi 
kedveskedései is elszálltak már az első mézes hónapokkal együtt. 

No de a gardrób filozófiája miként is befolyásolta kis hősünk jövőjét? Bizony, bizony 
ilyenkor nagy feszültségek hullámoztak Alili asszony kedves kis koponyájában – mikor 
könnyű rúzzsal érintette ajkát, és útipoggyászába kedves selyemruháit válogatta, már 
eltökéltség bujkált férjének vetett kesernyés mosolyában. Meglátta-e ezeket valaha is 
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Endre gróf? Bizonnyal új vadra vágyott a szépasszony, finom lelkűre, megértőre. A csak 
önként kézre szálló lélekben lakozó vadgalamb már kiszállt átmeneti ketrecéből. Az 
már csak a véletlenek ösvényein tett kirándulás gyümölcse volt, hogy Bécsben Wenck-
heim gróf érett és bölcs udvarlása célt ért a szépasszonynál. Alili a császárvárosban tett 
látogatásai során állandó partnerre talált. 

A kétéves, kicsiny Albi – édesanyja lelkének szinte csöppnyi mása! – bizony a nagyszülők 
és a ház körüli személyzet gondozására szorult. A hírek abból a lassú, szép világból is 
nagy sebességgel szálltak át folyók és hegyszorosok fölött. A mezőségi udvarház és a bécsi 
paloták pletykasürgönyei gyorsan célt értek. Wass Endre gróf józan fejjel megtervezett vil-
lámlátogatásai során egy alkalommal úgymond „rajtakapta” a fiatalasszonyt és a császári 
főtanácsos urat. A helyzet magáért beszélt. A válást rövid idő múltán, 1911 tavaszán, ki-
mondta a kolozsvári városi bíróság. A kis Albi apja házánál maradt. Alilit csak olykor-
olykor, őszi vagy téli hónapokban láthatta a gyermek, Bécs környékén. Azután hatéves 
korától családi döntésre ezek az utak is elmaradtak. Csak az emlék sajgott sokáig. Ó a 
gardróbszekrények, tükrös pipereasztalkák és a női lélek titkos elhatározásai. 

Elhidegülések és elszánások örök tanúi, ó, sorskerékforgató családi összezördülések, 
személyes felrezzenések merre kanyarítjátok kérdőjeles jövőnket?

A nagynéni, S. I. visszaemlékezése száraz tárgyilagossággal számol be a válásról: „Endre 
házasságának első évei boldogan teltek, de fivérem barátainak elejtett szavaiból megtudta, hogy Alili 
Budapesten gyakori látogató Wenckheim grófnál. Endre utána utazott, s rajtakapta őket. Párbajra került a 
sor, a két fél azonban nem tett különösebb kárt egymásban. Endre és Alili végül is elváltak. Albit Endrének 
ítélte a bíróság, de megengedték a gyereknek, hogy évente néhány hétre édesanyját is felkeresse Bécsben” 11

A gyermek néhányszor találkozik még anyjával, visszaemlékezéseiben majd fájdalmas 
szépséggel csengenek vissza az együtt töltött idők. Emléke erősnek tűnik, mert 24 évesen 
– nagykorúsága kezdetén – egy erősen romantikus hangulatú verset ír Anyám meg én 
címmel. De felnőtt korában már annyira nem tartják a kapcsolatot, hogy Wass Albert egyik 
visszaemlékezésében anyja halálát a harmincas évek közepére datálja, mikor az még Bécs 
környékén élt, és a kártyaszalonok kedvelt vendége volt.

Mindezt, és hogy anyja csak az 1960-as évek elején halt meg, mintha eltagadták volna az 
ifjú, majd a felnőtt férfi elől, kapcsolatuk meglétéről vagy akár hiányáról semmi följegyzés, 
semmi emlék.

KÉT ÉV, amiről alig-alig maradhattak a később íróvá lett Albi grófnak emlékei. Két 
megzabolázatlan fiatal. A szülői akarat ellenére keltek egybe. Endre 20 évesen, nem lévén még 
nagykorú, a házassági engedélyt egyenesen Ferenc József császártól szerezte be. Esküvőjükön 
csak a szülők voltak jelen, mert a testvérek megtagadták a részvételt.12 Alili, a főúri, sőt 
császári élet kedvence nem költözik a Hodos-tó partjára, nem lesz udvarházban penészedő 
fiatalasszony, mint ahogy annyi társára várt akkor a hasonló sors. Ő fennmarad a világ tajtékos 
oldalán... Már a gyermekszülés helye is jelzi, hogy inkább marad a Kincses város, Kolozsvár, 
s így a nagyvilág közelében, a Szamos-menti híres és szépséges Bánffy-kastélyban.

A családi emlékezés a történtekről szinte hallgat. Utólag is már-már meg nem történtté 
kívánnák tenni a házasságot. Csakhogy a gyermek, az első unoka, aki ráadásul fiú, már létével 
is arra emlékezteti a családot, hogy létrejött ez a kapcsolat, hogy volt ez a rokon-flört, hogy 
volt ez a házasság.
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KÉT ÉV. Pedig szépen indult. Együtt a pár Kisbunban. Endre a császár birtokigazgatója. 
Vagy mégis? Az unokatestvérek maguk is megbánták volna a többek által ellenzett 
házasságot? Vagy csak az történt, hogy gyermek ide, gyermek oda, a csalárdságra 
hajlamos fiatal anya kalandéhesen föl-fölrándult a császárvárosba vagy Budapestre, s ott 
egy nagyreményűbb partit talált volna a férjénél gazdagabb és befolyásosabb Wenckheim 
gróf személyében? S a dühöngő, fiatal apa, a reálisabb, de kitörésekre hajlamos alkat 
sértettségében párbajt kezdeményez a csalárd csábítóval szemben, és első felindulásában 
ellöki a légies-sejtelmesebb társat? Az egyetlen választás most már csak a válás lehet. A 
becsület ezt kívánja, s a családalapítás bimbózó reményei szétperegnek. Egy biztos, az 
önérzetében vérig sértett Endre nőcsábításra folyamatosan kapható, de nem vállalt többé 
gyermeket senkitől. A nagycsaládos Wass-ősök czegei ágának kicsiny utóda, Albi testvér 
nélkül maradt.

Az elvált fiatalasszony pedig Bécsben. Alili soha nem költözik vissza Magyarországra. 
Az asszony és a csábító között komoly, tartós kapcsolat épül. Bár Wenckheim grófnak vannak 
birtokai Magyarországon is, Erdélyben is, de Bécs környékén élnek. A valaha színpadi 
sikerekre vágyó asszony inkább a vezető körök függöny mögötti intrikáiban alakítja szerepeit. 
Vajon sikerrel-e? Nem tudjuk. Családkutatókra vár a szép feladat, hogy fellebbentsék Alili 
jellemének és jövőjének titkát. Magántársaságok följegyzései között talán majd találhatunk 
még utalásokat csöndes, kecses alakjára.

Az egyéniségekben gazdag kolozsvári, illetve mezőségi társaság két egymástól eltérő 
alkatú kedvence szakadt el egymástól. Ami maradt: a kettejük örökségét örökre egybe fonni 
vágyó gyermek, a későbbi író belőlük és általuk is kisarjadt lelkivilága. Bécs és a Mezőség 
egymásra hangolt citerahúrjai a gyermeklélekben. 

„Anyátlanul nőttem föl, magányosan a sok ember között. Két éves sem voltam még, amikor szüleim 
elváltak, s én apámmal maradtam Bunon, egy Küküllő menti kis faluban.” 

„Emlékeim nagyon zavarosak ezekből az első évekből. Anyámat nem ösmertem akkoriban, tehát 
nem is tudtam arról, hogy volt egy anyám. Olykor János, az inas adta rám a ruhát reggelente, olykor a 
szobalány s olykor egy idősebb asszony, akinek Linus volt a neve. Alighanem apám háztartását vezette. 
Csak később jöttem rá, hogy más gyerekeknek anyjuk is volt, nem csak apjuk. De akkor már nem Bunon 
voltam, hanem Vasasszentgothárdon, Nagyanyámnál.”

„Erről a távoli korról csak zavaros emlékeim vannak. Tudom, hogy sokat voltam egyedül, mindenféle 
asszonyszemélyre bízva, akik keveset törődtek velem, s ez jól is volt úgy. Kevés közük is volt hozzám, 
s az életemhez, amit belül, magamban éltem. Néha városon voltam, néha falun. Csak arra emlékszem 
világosan, hogy egyszer anyámhoz vittek.”13

Alili

Az angyalfedelű szószék
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Pólika útja Albival a császárvárosba

Kicsi bubám. Kicsi ártatlanom. Minden következmény az enyém. Én akartalak. Én 
akartam anyádék házasságát. Igen. Szegény Ráckhel testvérem!14 Ő ellenezte! Még az 
esküvőre se hozta el a gyerekeket. Igazán ünnep se volt. Szégyellték, hogy már a har-
madik hónapban járt Alili.

Pedig milyen szépen kigondoltam! Apánk a főispán és Béla bácsi a másik főispán. 
Micsoda nagypapák! Tordától fel Désig, Szamosig, Marosig minden csak az övék lehe-
tett volna! Azt akartam, hogy még egyszer a két nagy család összefogjon! A Bánffyak és 
a Wassok! A császár is engedélyt adott a házasságra! Nagy parti!

S a székelyeknek – új rabonbán, új vezér majd egykor! Ó bárcsak gyerekkori meséink 
megvalósítója lehetnél!

Kicsi bubám! Már csak benned egyesül a két folyó kínja, öröme, esze, tajtékos 
hulláma!15 Aludj, viszlek anyádhoz. Nem szabad tőle elszakadnod! Aludj, kicsi. Ez a közön-
séges, durva Bandi! Ki tudja, most is mit forgat a fejében. Még jó, hogy behívták a 
háborúba. Ott kiverekedheti magát! Te lélek vagy! És a nagy Telekieknek is unokája! A 
gernyeszegi Telekieké!16

Az író Wass Albert az új férjre mint „a professzor úrra” emlékszik majd, s a lakás kutyu-
saira és a császárhű cselédségre. „Emlékszem még egy idegen emberre, aki néha anyám mellett volt, 
s ott állt a karácsonyfánál is. Jelenléte zavaró volt, s tudom, hogy barátságtalan voltam hozzá, pedig 
sokszor kaptam ajándékot tőle. Arcára nem emlékszem, csak arra, hogy barna ruhában járt, s professzor 
úrnak címezték a házban.”17 

Mi vonzotta a kolozsvári Bánffy-lányt Bécshez és köreihez? Az individualizmus miliője? A 
finomkodások látszatvilága? Mi volt az, amit a finom lelkű fiatalasszony nem kapott meg a me-
zőségi udvarházak, a bunyi vadásztársaságok világától? Csábította a nagyvilági férj és a léha 
világ, ahogy az Erdélyhez hű Wass- és Bánffy-nagynénik mondhatták. Egy azonban biztos – a 
mezőségi dombok őt nem fogadták be, de fiacskáját később annál inkább.

Ezek a felejthetetlen és kopár dombok, ez a mesebeli tájaknál vonzóbb tóvidék és népe 
nevelték fel az anya finom lelki rezdüléseit öröklő gyermeket, a dombok udvarházaira ha-
gyatott kis lélek-túszt, aki regényeiben és verseiben rezgeti majd világgá a táj és történelme 
folyton-folyvást fújdogáló szeleinek szomorú és szép tragédiáit, amelyben majd anyja, apja és 
nevelőanyja sorsa is csak egy-egy cselekvés-szálacska lesz a történetben. 

Sorsokra rezdülő, megértő lélek: az anya.
Cselekvő túlélés keménysége – az apa.

KÉT ÉV… A fiatalok együtt töltött ideje, amelyet a család már-már teljes hallgatása vesz körül. 
Csakhogy... hány és hány lelki akna maradt felszedetlenül, kibiztosítatlanul az apa, Endre életé-
ben és fiacskája kibontakozó lelkében? Amelyek mind-mind óvatlan lépésekre, óvatlan tettekre 
robbannak majd a bontakozó életsors útjain. A fájdalmak leplezésében, a magukra vett fegyelem 
páncélja alatt sajgó megalázottságban... Talán-talán még az unokák életsorsában is? 

Egyetlen dologban mégis csak bizonyosak lehetünk. Albi gróf apjának és anyjának lelki, 
alkati különbözőségében.
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„Néha megpróbáltam beszélni apámnak a magam belső dolgairól, de apám ritkán volt akkoriban 
velem, elfoglalt ember volt különben is, és lelki dolgokban felületes. Az ő szemében tulajdontárgy voltam, 
a tulajdontárgynak pedig nincs joga ahhoz, hogy külön élete legyen. Simulnia kell az őt vezérlő rendelke-
zésekhez s a belső élet papos mese – hirdette apám – gyermeknek nincsen lelki élete, nevetséges beszéd.

Apám olyan volt a családban, mint egy jószívű, léha, zsarnok császár. Véleménye parancs volt, s a 
vita feldühítette. Az ellenvélemény személyes sérelem számba ment. Ítéleteiben sokszor kézzelfoghatóan 
tévedett, s bár tudtuk, hogy maga is belátja tévedését, mégis körömszakadtáig és felbőszülve védelmezte 
állításait, melyeket ő maga sem látott igazaknak. Ezért mindent reáhagytak, hogy ne bosszankodjon, s 
ez elbizakodottá tette. Rajta kívül másnak igaza nem lehetett nálunk.

Apám nagyon szeretett engem, s én is nagyon szerettem őt. Mégis idegenek maradtunk egymás szá-
mára. Mert érintkezésünk lelkiekben felületes maradt. A lelki kérdések boncolgatása s a bennük való 
elmélyedés, a fejlődő lélek nyomon kísérése rendesen kényelmetlen feladat, s apám nagyon kényelmes ember 
volt.”18

Anyjára már fájdalmasabb, melankolikusabb a visszaemlékezés.
„Arcára alig emlékszem vissza. Szép, szomorú, barna asszony alakja ködlik fel néha lelkem tükrén, ki 

zongoránál ül, és halk dalokat játszik. Valami szóval ki nem fejezhető puhaságra emlékszem csupán, ami 
nézésében, sok barna hajában és szelíd szavaiban volt. Ez a puhaság így együtt az anyám.

Arcára nem emlékszem már. De emlékszem, hogy egy nagy könyvesboltban megvettük Dörmögő 
Dömötört, s én már tudtam olvasni egy kicsit. Kis sárga íróasztalom volt, tetején villanylámpa, s dél-
utánonként, mikor sétából megjöttünk, odaültem a lámpa alá, s olvastam a vastag zöldes kötésű könyvet. 
Néha nem értettem egy-egy szót, s az ilyent aláhúztam piros ceruzával. A kisasszonyt, akit mellém 
adtak, nem kérdezhettem meg, mert nem tudott magyarul, osztrák volt szegény. Este bejött anyám, s ő 
elmagyarázta a szavak értelmét, amiket aláhúztam. Tudom, hogy tőle tanultam ezt a szót: selyma. S 
tőle tanultam ezt is: motoszkál. Meg azt, hogy himpellér.

Tudom, háború volt akkor a világban, s apám is benne huszárkodott. Séta közben a kisasszony osztrák 
katonákat bámultatott velem, de én nem rajongtam az osztrákokért, s a magyar huszárokat dicsértem 
helyettük. Ezért az osztrák kisasszony sokszor megharagudott rám, és beárult anyámnak. Emlékszem 
jól, anyám egyszer megkérdezte tőlem.

– Miért haragszol az osztrákokra, fiam?
– Mert a császár is osztrák! – mondottam, s éreztem a dacot mellemben feszülni.
– De a császár jó ember – igyekezett anyám megbékíteni.
– Kutya osztrák! – vágtam ki gyorsan, de éreztem, hogy nem az én szavaim ezek.
Anyám elszomorodott.
– Kitől hallottad ezt? – kérdezte.
– Apámtól – feleltem büszkén.
– Nem szép apádtól, hogy ilyeneket mond – mondotta csöndesen anyám – most ő is a császár katonája.
– Ő aztán nem! – vetettem fel a fejemet – ő Magyarország katonája! Huszár!
– De Magyarországnak a császár a királya!
Ezen aztán napokig gondolkoztam.”19

Gyermek és anya egymásra utalt szeretetét egy hat éves kori karácsonyi emlék őrizte meg 
számunkra, azokból az időkből:

„A ház, ahol anyám lakott volt akkor, egy hegynek szaladó utca tetején fészkelt, s az utca tele volt 
mindig varjúval és otromba nagy szenes szekerekkel. Ordítoztak mindig a fuvarosok s ostornyéllel verték 
a lovakat, azok pedig kapaszkodtak szegények, csúsztak, botorkáltak, nyögtek, és néha összeestek. A varjú 
s a kínlódó lovak maradtak meg emlékezetemben abból az utcából, s azóta is felködlik képe sokszor, ha 
vert lovat, vagy háztetőn gunnyasztó varjakat látok.
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Emlékszem a karácsonyra is, amit ott éltem meg, anyámmal. Emlékszem egy szép karácsonyi boltra 
is, belül emeletes volt és tele csodálatosan szép holmival. Az utca nevét is tudom, ahol a bolt volt: Kärtner 
Strassenak hívták. Emlékszem a karácsonyfára is. A zongora mellett állt, és éppen a mennyezetet érte. 
Sok-sok játék volt körülötte, vár és katonák, ágyúk és lovak, fák és sövények, minden, ami ahhoz a hábo-
rús világhoz kellett. De könyveket is kaptam, s azoknak jobban örvendtem, mint a katonáknak.

Emlékszem, azon a karácsonyon becsaptam anyámat. Már ünnep előtt titokzatos dolgok történtek, 
angyalhaj hevert a szőnyegen, fenyőszag volt, de én tudtam, hogy mindez csak érettem van. Tudtam, 
hogy nem angyal hozza a karácsonyfákat s a játékokat sem ő, hanem boltokban árulják, s pénzért ve-
szik. Láttam otthon, mikor a cselédek a karácsonyfával bajlódtak, apám vadászni volt, s estére készen 
kellett legyenek vele. Én is segítettem nekik olyankor a díszítésnél. Nem kívánta senki, hogy higgyek az 
angyalban.

De éreztem, hogy anyám nem tudja ezt, s szeretné, ha hinnék benne. És hittem. Színészkedtem neki, 
s szaladtam az ablakhoz, ahol éppen akkor röpült át az angyal. Örvendtem a fenyőszagnak, s megtalál-
tam az elhullatott aranyhajszálakat. Itt járt az angyal – súgtam titkolódva, s anyám örült neki, mint 
egy gyerek.” 20

Anyja arcára nem emlékszik a felnőtt író. Mégis, az anyától történt durva elválasztás, 
anyai jellem-melegség utáni fagy és jégvilág, a paraszti-udvarházi élet konok rendjének ellen-
téte teszi a gyermeket már korán nagyon magányossá.

„Aztán nem tudom, hogyan történt, de egyszerre nem voltunk Bécsben többet. Kis osztrák faluban 
laktunk, mely azért olyan volt éppen, mintha város lett volna, csak a házak nem álltak olyan szűken 
egymáshoz szorítva, s a közelben erdő is volt, meg patak.

Emlékszem, minden nap sétáltunk az erdőn, nagyon rendes és kulturált erdő volt, széles utakkal. 
Barnák voltak a fák, barna volt a föld a fák alatt, s nyirkos avarszag lengett körülöttünk. A két kutya 
rigókat kergetett a bokrok között, s mi mentünk egymás mellett az úton, és nem beszéltünk semmit.

Utolsó képem anyámról, amit lelkemben őrzök, abból az erdőből való. Csevegő patakon át fehérlő 
nyírfahíd. Azon egy percre mindig megálltunk. Néztük a surranó vizet, anyám meg én. Párák csúsztak 
elő a fák alól, nyirkosak, alattomosak. Csend volt a barna erdőn, élettelen csend.

Egyszer felnéztem anyámra. A híd karfáját fogta, s elnézett messze a fák közé. Csak nézett, s én 
tudtam, hogy nem látja a fákat, és nem lát semmit, ami körülöttünk van. S szomorú, sápadt arcán két 
csillogó könnycsepp ereszkedett alá.

Ez az utolsó kép anyámról, amit lelkemben hordok. Másnap vonatra tett, s többet nem láttam soha. 
Olyan forró volt a csókja, ott a lármás, szénszagú állomáson, hogy még ma is érzem.

Azóta sok idő eltelt, s most szobám négy fala között újra felködlenek ezek a képek, s köztük anyám 
emléke, mint elhagyott, szomorú látomás. Valahol lelkem mélyén nagy üres szobát őrzök, mely ezekkel 
a ködképekkel van tele. Ha belesek oda a kulcslyukon, tekintetem kongva vetődik falról-falra, s fázva 
húzódom odébb. Ez az ürességgel telt szoba az én régi gyerekszobám.”

A sebet – a különös módon olykor gyógyírul is szolgáló magányosság sebét – viseli Wass 
Albert egész életén keresztül, ha olykor a föl-földobó időkben el is hallgatná ezt maga előtt 
is, társai előtt is…

„Emlékeim zavarosan és rendületlenül sorakoznak egymás mellé, egészen legsötétebb gyermekkoro-
mig. Legrégibb közüllök egy árvíz. Ha számítom az időt, talán három vagy négy éves lehettem akkor. 
Házunk előtt volt egy kicsike domb, s azon a dombon laktak az állataim. Istállóm volt ott, ökrökkel, 
lovakkal, galambdúccal s egy sánta fakutyával. Meg egy vén szürke elefánttal, de az nem tartozott 
szorosan az istállóhoz.

Előbb azt mondtam: házunk, istállóm, állataim. Hát ez nem egészen így volt, ha igazságos akarok 
lenni. A ház apámé volt és senki másé benne. És sem istállóm, sem állataim nem voltak soha egészen az 
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enyémek. Apámtól kaptam őket, és tulajdonképpen övé is maradtak. Ha olyasmit csináltam velük, ami 
neki nem tetszett, megszidott, s így sohasem éreztem a játékaimat egészen a magaménak, habár nagyon 
szerettem a játékokat.

Az árvíz a kert felől jött, mint egy nagy szürke élőlény. Hason csúszva bujt elő a fák közül, s a ka-
vicsos úton alattomosan lopakodott felénk.

A házban izgalmas készülődés folyt. A földszinti kamrákból hordták föl a padlásra a sok ennivaló 
holmit, emlékszem, a szememet tátottam, annyi befőttet vittek. Béres szekerek földet hordtak a ház falai 
mellé, s az úton lassan nyújtózkodva közeledett az árvíz.

Én a kicsi dombon ültem, állataim között. Néztem a kert felé, az egyenes, hosszú, széles útra, s érez-
tem a veszedelmet, ami jött. Lassan jött és halkan nyúlkálva, mint egy óriási hernyó. Puhán kúszott 
előre a kavicsokon, minden kis göröngyöt megtapogatott, minden fűszálat átfogott előbb, s csak azután 
lépett egyet. Láttam közeledni az úton s a fű között, ahol úgy bujkált, mint ellenség az erdőn. Éreztem a 
szagát, folyószaga volt, iszapos és nyers szaga, mint a békának vagy a folyóknak este.

Az alattomos szürke ellenség odaért a dombocska alá. Megtorpant előtte, egy percig mozdulatlanul 
tétovázott, aztán lassan elkanyarodott két oldalra, s kezdett bekeríteni.

Figyeltem a víz minden mozdulatát. Már nem egy nagy elnyúlt élőlénynek láttam, hanem sok apró 
ellenséges mozdulatnak, mely készült elfoglalni mindent. Új és új csapatai törtek elő a gyepből s gyorsulva 
közeledtek. Egy perc s mögöttem összezárult az árvíz két karja és én sziget lettem.

Ezt a sziget-érzést sokszor éreztem azóta is. Akkor döbbenetes volt, ijesztő és iszapszagú. Még nem 
tudtam, hogy mi az, amit érzek, de valami névtelen sötétség szorított össze, s csak nézni tudtam és 
hallgatni csöndben. Azóta sokszor éreztem ugyanezt, és megtanultam, hogy a bezáruló magány árasztja 
ezt az érzést. Mikor az elhagyatottság összecsukódik körülöttünk, és megérezzük, hogy egyedül vagyunk 
ezen a világon. Egyedül vagyunk, és körülöttünk iszapszagú, szürke, idegen árvíz, mely szigetté teszi 
az életünket.21

Az anyától való korai elválasztás lelki nyoma, a később is visszatérő, már-már neurotikus 
érzékenység, a „bezáruló magány” érzése mégiscsak ellensúlyt talált a mezőségi nagyszülők 
és az udvarházi cselédség feléje áradó szeretetében. Gyermekkorában a nagyszülők, a szent-
gotthárdi kert, a régi erdélyi világ megtartó hagyományai jelentik az állandóságot. – Nem 
csak gyermekkorában. Egész életében!

Hol a nagypapa érthető, a világ igazságait egyszerűségükben megmutató bölcsessége, hol 
a nagymama gondoskodó jósága, meséinek szárnyaló szépsége és parkjának (kertjének) lelket 
szépítő varázsa, hol a ház körüli magyar cselédség óvó-oktatgató tanácsai oldják a visszaem-
lékezésében magát félszegnek leíró kisgyermek szorongásait, egyengetve a lélek saját világát 
megalkotó és a mások világára éhesen vágyakozó kibontakozását. „Az emberszeretet, a pontos-
ság, a hűség, a becsületesség, a tisztesség, a jóság, az igazságosság”,22 a sokszor felemlegetett erkölcsi 
normák még csak el-elhangoznak a gyerekkor ösvényein botladozó gyermek okulására, irá-
nyítgatására.

Mindezek: a kert, a táj, a jó és bölcs szavak majd a kamaszkor vívódó lelki tusáiban nyerik 
el igazi jelentőségüket, hogy majdan Wass Albert szellemi világának is meghatározó jegyei 
legyenek, de már a sérülékeny gyerekkor lelki buckáinak áttörésekor, az őt ért sérelmek utáni 
talpra állásokban is jelentős szerepet játszottak.

No és, ami a későbbi írónak már ekkor is a legfőbb ajándék volt: a gyermek Istentől és 
sorstól kapott, génekben örökölt, már korán kifejlődő élénk fantáziavilága.

„Szép nagy kertünk volt, nagymamám ültette. Amikor csak lehetett, ott bolyongtam a fák alatt, s 
hallgattam a madarak s a szelek beszédét 

Sokszor megkérdezte apám, ki dolgos embert akart faragni belőlem: 
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– Mit csináltál egész délután?
– Semmit – feleltem én ilyenkor, s apám mind annyiszor megharagudott.
De hogyan is mondhattam volna meg neki, hogy falvakat és városokat építettem, vagy kóborló vitéz 

voltam, ki sárkányokkal küzdött, vagy hogy a harkállyal beszélgettem, ki végigkopogtatta a beteg vackor 
fát, orvosságot írt fel neki egy gyertyánlevélre, s azt kellett elhozzam a rétről.”23

A Kard és kasza című nagyszerű életrajzi regényében az író így ír a „Kicsigróf” másik nagy 
kedvteléséről, az olvasásról:

„Számára az egyedüllét megszokott és ismerős életforma volt, biztonságos, kényelmes és kielégítő. 
Mindég akadt egy érdekes könyv, amit olvasni lehetett, egy izgalmas, szép történet, amit meg lehetett 
játszani a kertben, egyedül, képzeletbeli alakokkal: hősökkel, királyfiakkal, vándorló vadlibákkal, cir-
kuszból megszökött oroszlánnal… attól függött csak, melyik könyvéből kellett előcsalni őket.”24

TUDNUNK KELL, S KI KELL MONDANUNK már Wass Albert élete indulásának kezdeteinél, 
hogy csak egy sebzett ember adhatott gyógyírt a trianoni tragikus nemzedéknek, a huszadik 
századi tragikus magyar nemzetnek.
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Világbeszéd

J. M. G. Le Clézio
(Franciaország)

Utazás a fák országában

Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon unat-
kozott. Utazni szeretett volna, felszállni a 
magas égbe, vagy lemerülni a tenger mélyé-
re, talán átmenni a horizont másik oldalára. 
Ahhoz viszont, hogy utazhassunk, közleke-
dési eszközre van szükségünk. Ennek a kis-
fiúnak azonban nem volt sem csónakja, sem 
autója, sőt, még csak vonatra sem szállhatott, 
szóval nem tudott nekivágni az útnak. Ma-
radnia kellett tehát ott, ahol volt, s ezt már 
nagyon unta szegény. Egy nap azt mondta 
magában: – Bárcsak szárnyakat vagy uszo-
nyokat tudnék növeszteni! – Régóta foglal-
kozott már azzal a gondolattal, hogy elmen-
ne a fák országába. Ez nem amolyan hirtelen 
támadt ötlet volt a részéről. Annak idején, 
mikor egyszer az erdei ösvényen sétálgatott, 
sok különös, furcsa dolgot tapasztalt: mint-
ha a fák beszéltek volna hozzá, sőt, mintha 
elmozdultak volna a helyükről. Mintha az 
egyik nap itt álltak volna, máskor meg ott… 
Az volt az érzése, hogy a fák olykor talán 
sétálnak… Amikor nézzük őket, mozdulat-
lanul állnak, gyökereikkel erősen kapaszkod-
nak a földbe, csupán millió és millió levelük 
rezeg, forog a szélben.

De ez csak a látszat, csak mi hisszük, hogy 
mindig ugyanazon a helyen maradnak, évről 
évre. Nyugodtnak és csendesnek látjuk őket, 
erős gyökereiket mélyen belefúrják a fekete 
földbe. Ha csak úgy nézzük őket, minden 
különösebb figyelem nélkül, azt hihetjük, 
hogy nem akarnak semmit, s hogy nem tud-
nak számunkra semmit sem mondani. Ám a 
kisfiú tudta, hogy ez nem így van. A fák nem 
mozdulatlanok. Olyanok, mintha aludnának 
és álmodnának, hosszú, évszázadokig tartó 
álmot, s mintha nem gondolnának semmi-
re. A fiúcska azonban tudta jól, hogy a fák 

nem alszanak, csak egy kicsit ijedősek és bá-
tortalanok. Ha látják közeledni az embert, 
még erősebben kapaszkodnak gyökereikkel a 
földbe. Egy kicsit olyanok, mint a kagylók a 
tengerparton, azok is, ha meghallják az em-
ber lépteit, gyorsan rátapadnak az öreg szik-
lák oldalára. Meg kell szelídíteni a fákat.

A kisfiú nem sietett az indulással, azt ját-
szotta, hogy megszelídíti a fákat. Csöndesen 
elsétált az erdő közepéig, vigyázva, hogy ne 
csapjon nagy zajt, majd leült a tisztáson és 
várt. Olykor halkan fütyörészett, mert a fák 
szeretik a muzsikát, legalábbis azt, amelyiket 
fütyörészik. Soha nem félnek a madaraktól, 
sem a tücsköktől, nagyon szeretik kedves 
hangjukat. A kisfiú jókedvűen fütyörészett 
közöttük, s egyszer csak látta, hogy a gyöke-
rek lassan, fokozatosan engednek a szorítás-
ból. Az ágak is egy kicsit széjjelebb nyíltak, 
mint egy hatalmas ernyő, és a gyökerek ru-
galmassá váltak, majd lassan, nagyon lassan 
elindultak, csúsztak előre. Milyen különös, 
hogy a gyökerek teljesen fehérek, a nap és 
a fény nem feketítette meg őket úgy, mint 
a törzset és az ágakat. Amikor a fák egy ki-
csit lazítanak, furcsa zajt lehet hallani, olyat, 
mint az ásítás vagy sóhajtás. Ezt hallani min-
denfelől. Különösen a tölgyek sóhajtoznak 
erősen, mélyeket, sok levegővel. A nyárfák 
halkabbak, aprókat sóhajtoznak, éles, szag-
gatott hangon, akárcsak a fenyők. Ilyenkor a 
fák lábainál a páfrányok is mozognak, levele-
ik remegnek, hullámzanak, de nem a széltől.

Az emberek, akik nem tudják megszelídí-
teni a fákat, azt mondják, hogy az erdő csen-
des. Azonban ha te fütyülsz, és ha szépen 
fütyülsz, mint egy madár, már kezded hal-
lani a fák neszezését. Először csak ásítozást, 
szipogást, de később más zajokat is észlelsz. 
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Egy-egy mély dobbanást, olyant, mint egy 
szívverés, valahonnan a föld mélyéből, majd 
reccsenést, nyújtózkodó ágak ropogását, rez-
gő falevelek zizegését, fatörzsek ráncainak 
kisimulását. Mindenféle füttyszerű zajokat, 
mert a fák válaszolnak neked. Ha nem fi-
gyelsz eléggé, azt hiheted, hogy a madaraktól 
erednek ezek a hangok. Mondhatni, nagyon 
hasonló is, de ez a hang nem a madaraktól, 
hanem a fáktól jön. A kisfiú megtanulta fel-
ismerni a fák hangjait.

A nagyon vastag törzsű fák hangja mély és 
folyamatosan rezeg a földben, mindig ugyan-
azt dörmögik. A vékony törzsűek fuvolaszerű 
hangon dalolnak és fütyörésznek, szakadat-
lanul, még ha elfáradnak is egy kicsit, csak 
beszélnek tovább, vékonyka, éles hangjukon. 
Az emberek nem ismerik a fák nyelvét, azt 
gondolják, hogy az ágak tele vannak verebek-
kel és kerti sármányokkal, de a kisfiú nagyon 
jól tudta, hogy a hang a rezgő nyárfától, az 
akácoktól és az összes többi vékony törzsű 
fától ered. Ez nagyon jó szórakozás: fütyö-
részve megszelídíteni a fákat. Fokozatosan 
szólalnak meg, és olyankor mindannyian 
egyszerre beszélnek: sípoló recsegés és ásíto-
zás ez, amelyet nagyon tisztán lehet hallani. 
Jó tudni, hogy amikor mi a fák országában 
vagyunk, azért, hogy megszelídítsük őket, a 
fák látnak bennünket. Vannak emberek, akik 
azt mondják, hogy a fák vakok, süketek és né-
mák. De ez nem igaz! Aligha van fecsegőbb, 
beszédesebb természetű valami, mint a fák, 
amikor megszelídülnek. Mindenhol van sze-
mük, minden egyes levelükön van egy szem. 
De ezt senki nem tudja. A fák általában félén-
kek, és olyankor, ha ember jár a környéken, 
csukva tartják. A kisfiú, aki el akart utazni 
a fák országába, megtanulta fokozatosan ki-
nyitni a szemüket. Olyan csendesen fütyö-
részett, ahogyan csak bírt. Nem úgy, mint a 
szél, hanem úgy, ahogyan a fák: egy vagy két 
szólamban, halkan. Ekkor mindegyik, még a 
legapróbb levelűek is kinyitották a szemüket, 
lassan, egymás után, ahogy a csigák nyújto-
gatják a szarvaikat. A lombok sokféle színben 

pompáznak: feketék és sárgák, rózsaszínűek, 
sötétkékek és kékesszürkék. Mindannyian a 
kisfiút nézték, aki ott ült a tisztás közepén, és 
nagyon nyugodt volt a tekintetük.

Nyilvánvaló, hogy a fák különbözőek. A 
tölgy (az, amelyiket Hudhudhud-nak hívtak) 
nagyon komoly fa, olyan mélyreható a tekin-
tete, hogy egy kicsit megborzong tőle, akire 
ránéz. Mindig nagy dolgokon elmélkedik: a 
csillagok végeláthatatlan rengetegét fürkészi 
az éjszakában. Ismeri a konstellációikat, kö-
veti a hold változásait. Aztán itt van a nyírfa, 
nagyon komplikált nevet visel, úgy hívják: 
Phuiii Wooo Woooit Tihuit. Ő azonban 
csak a szórakozásra gondol. Nagyon szereti 
a napfényt, és azzal mulatozik, hogy más fák 
szemébe tükrözi a sugarakat. Nem, ő nem 
komoly fa. Aztán itt van a tiszteletreméltó 
juhar, akit Whoot-nak neveznek. Nagyon 
öreg, a törzse kétfelé hasadt, mindjárt a gyö-
kerétől. Többször belécsapott a villám, és ezt 
gyakran elmesélte másoknak, hogy hogyan 
is történt. De még rengeteg fa van, amelyek-
nek a kisfiú még nem ismerte a nevét: cédru-
sok, kőrisek, paratölgyek, babérfák, platánok, 
nyárfák, füzek, borscserjék, mogyoróbok-
rok. Ezek mind itt vannak az erdőben, áll-
nak, szemben egymással, szorosan, és sza-
kadatlanul beszélgetnek. De vannak karcsú 
feketefenyők is, sokan. Ők nem értekeznek 
fontos dolgokról, egy kicsit hallgatagok is, 
mint a tiszafák, mert figyelnek, őrzik az er-
dőt. Amint észreveszik, hogy valaki közeleg, 
remegtetni kezdik leveleiket, és ezzel olyan 
hangot adnak, mintha mindjárt esni kezdene 
az eső. A fák végeláthatatlan sokasága állan-
dóan beszél, míg a fenyők őrködnek, aztán 
hirtelen, ha megérkezik a jelzés, úgy tesznek, 
mintha meghaltak volna.

Minthogy azonban a kisfiú megszelídítet-
te őket, most már nyugodtan sétálhatott kö-
zöttük, a fák zöld szemei nyitva voltak, néz-
ték őt, ő pedig hallgatta a beszélgetéseiket. 
Ilyenek a fák, mindig fecsegnek. Alszanak 
egy keveset, majd fölébrednek, és újra kez-
dik a csevegést. Az ember számára ezek amo-
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lyan se füle, se farka történetek, mert nem 
ért belőle semmit. Ezek a históriák az esőről, 
a napsütésről, a zivatarokról, vagy éppen a 
legújabb hírekről szólnak, amelyek az erdő 
másik végéből jönnek. A nyírfák és a rezgő-
nyárfák megállás nélkül beszéltek, egész idő 
alatt, vékony, éles hangjukon, amely egy ki-
csit fárasztó a fülnek. És közben mozgatták 
rengeteg sok levelüket. A nyárfák különösen 
fecsegő természetűek.

Azok, akik a legkevésbé beszédesek, min-
den bizonnyal a tölgyek és az öreg juhar. 
Nekik furcsa, kongó, mély hangjuk van, és 
nagyon régi, kétszáz éves történeteket mesél-
nek. A fenyők és a tiszafák szomorúak, a fü-
zek olykor még sírnak is. A mogyoróbokrok 
és a gesztenyefák kemények, rossz a termé-
szetük, képesek egyik pillanatról a másikra 
dühödten nagy zajt csapni.

A kisfiú szívesen beszélgetett az öreg 
tölggyel. Fütyült neki:

– Hogy hívnak téged?
– Tuoootu – mondta a tölgy.
– Te vagy az erdő királya? – kérdezte a 

kisfiú.
– Nem, nem én vagyok az erdő királya, 

ő nagyon messze lakik innen, a hegy másik 
oldalán. De ő is tölgy, mint én.

– Hogy hívják?
Az öreg tölgy gondolkodott egy pillana-

tig, s miközben gondolkodott, recsegtek, ro-
pogtak az ágai.

– Mi úgy mondjuk: Wootooyoo, akarom 
mondani: Felség! A mi nyelvünkön ez azt 
jelenti.

– Már biztosan nagyon öreg lehet – mond-
ta a kisfiú.

– Bizony öreg! Már akkor idős volt, ami-
kor én születtem, már akkor háromszáz 
éves volt.

A kisfiú nagy tisztelettel nézett a tölgyre.
– Sokat láthatott életében…
– Igen, mi nagyon sok dologról tudunk, és 

sokat láttunk.
– Lehet, hogy egy nap, majd te leszel az 

erdő királya – mondta a kisfiú.

Az öreg tölgy kiegyenesedett egy kicsit, 
ez hízelgő volt ránézve.

– Ki tudja? Ha nem sújt belém a villám, 
talán igen.

– És a nyárfák? Ők nem lehetnek kirá-
lyok?

A tölgy kissé gúnyosan füttyögött:
– Ők? Ezek nem gondolkodnak, csak fe-

csegnek, mint a madarak. Mindannyian 
gyufásdobozban végzik.

A kisfiú egy picit elszomorodott, mert 
ő szereti a nyárfákat is. Majd búcsút intett 
a tölgynek, és folytatta az útját az erdőben. 
Csendesen fütyörészve ballagott előre, hogy 
a fák tudják: ő közeledik. Hamarosan meg-
érkezett egy tisztásra, ahol sok nagyon fiatal 
fa volt: világoszöld fenyők és eukaliptuszok. 
Szívélyesen üdvözölték, és vidáman fütyül-
tek neki.

– Hihuit (így nevezték, s ezzel azt akar-
ták mondani: kisember), eljössz ma este tán-
colni?

A kisfiú azt válaszolta, hogy megpróbál 
elmenni, majd kilopódzik a házból, miután 
már mindenki elaludt.

Eljött az este, s ő visszaindult az erdőbe. 
Egyáltalán nem félt, mert tudta, hogy a fák 
a barátai. Az ég sötétkék volt, a telihold na-
gyon fényesen világított. Amint a tisztásra 
ért, meghallotta a zenét. Az összes fa ugyan-
azt a refrént fütyülte. Az erdő közepén csak 
fiatal fák voltak, az öreg tölgy és a tisztelet-
reméltó juhar kívül maradtak, a tisztás szé-
lén őrködtek. Olykor, ha vadorzók jönnek az 
erdőbe, a juhar kiált, mint egy kuvik, hogy 
figyelmeztesse a többieket.

Miután elmúlt a veszély, a fiatal fák kör-
beálltak a tisztáson, és táncoltak, énekeltek. 
Úgy mozogtak, mint az emberek, csak sok-
kal lassabban. Billegve, hajladozva csúszkál-
tak előre a gyökereikkel, és kiabáltak:

– Tiuutoo tiuu tiuutoo!
Aztán lassan fordultak maguk körül és 

összecsapdosták az ágaikat a szemben lévő 
szomszédjukkal, majd az ellenkező irányba 
kanyarodtak. Kapkodás és sietség nélkül, 



PoLíSz

64

lágyan hajladozva táncoltak. Ez nagyon 
különös látvány. A kisfiú egy darabig nézte 
a táncoló fákat, majd ő is belépett a körbe. 
Lassan forgott önmaga körül: először erre, 
aztán arra, keresztbe fonta a karját, és tán-
colt egy egészen fiatal cédrussal, amely alig 
volt nagyobb, mint ő. Minden fordulónál 
kitárta a karját, amely beleütközött a cédrus 
ágaiba. Ezen aztán mindketten jót nevettek. 
Sokáig tartott a mulatság, a fák daloltak és 
zümmögtek is hozzá: tuut-tut-tuuut… – hol 
nagyon élesen, hol meg mélyen, súlyosan. A 
szabályos ütemben összeverődő gallyak kü-
lönös zenét hallattak. Az öreg fák erősen ösz-
szecsapdosták ágaikat, ennek robbanásszerű 
hangja messzire elhallatszott. Mindannyian 
nagyon boldogok voltak, elfelejtették, hogy 
itt kell maradniuk, ezen a helyen, lehet, hogy 
évszázadokon át. Lassan fordultak a gyöke-
reiken, gomolygott a por, valahányszor csak 

összecsapták az ágaikat, hulló falevelek és 
porfelhő szállt a levegőben. A hold meg a 
saját útját járta az égen, miközben a fák ott 
lenn táncoltak. Majd mikor az ezüstszínű ko-
rong eltűnt az erdő másik oldalán, a fák is 
abbahagyták a táncot. Elfáradtak. A kisfiú 
is nagyon elfáradt, de boldog volt. Mindenki 
elindult a saját helyére. Egy kicsit lehajtották 
az ágaikat. Ekkor a tölgyek jó hangosat füty-
tyentettek az erdő másik széléről: – Itt az al-
vás ideje! – Egyik levél a másik után csukta le 
a szemét, és mindannyian elaludtak. A kisfiú 
is elálmosodott. Elnyúlt a mohaszőnyegen 
a tisztás közepén, és ő is lehunyta a szemét. 
A fák lágy meleget sugároztak maguk körül, 
ahogy felhevültek a tánctól. A kisfiú sokáig 
aludt, már pirkadt kelet felé, az öreg tölgy 
egész éjszaka vigyázta az álmát.

Hajóssy János fordítása

Még nem voltam tízéves, amikor a televí-
zió nagyon hatásos módon jelent meg szü-
leim lakásában, az egyik jó szándékú szom-
széd ajándékaként. Családunk szegénysége 
miatt önerőből nem szerezhettük be e ké-
szüléket, amely akkor a tizenhét négyzetmé-
teres szobában kapott helyet ígéretként, ám 
ugyanakkor a túlzsúfoltság betetőzőjeként 
is, mert négyen osztoztunk e helyiségen. A 
tárgy úgy csillogott-villogott, sziporkázott a 
szoba közepén, akár valami díszes bárszek-
rény, famintázatú rekeszében kellette magát, 
már a kezdet kezdetén hamisságot árasztott, 
minden igyekezetével a valódiság látszatát 

akarva kelteni. A vastag, famintázatú rekesz 
műanyag keretet fogott körül, ebben voltak 
oldalt a kapcsológombok, amelyek kezelése 
a robbanás, meghibásodás vagy egyéb ka-
tasztrófa veszélyével fenyegetett, ami azon-
nal szakavatott technikus közbelépését tette 
volna szükségessé. 

Az első este, vacsoraidőben vagy utána, a 
televízió nézésének igénye a vallási szertartás 
parancsoló erejével ragadott meg minket. La-
ikus mise következett, amelyben lejátszódtak 
az átlényegülés misztikus műveletei, a víz 
borrá, a bor vérré változása, vagy a kenyér 
krisztusi testté válása: a valóság teljességgel 

Michel Onfray
(Franciaország)

Aiszkhülosz – hová tűntek a Perzsáid?
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átlényegülve, fehér-fekete, vagyis szürke ké-
pekben mutatkozott meg. Misztériumot és 
mágiát láttunk, az elektromos áram életet le-
helt a jószágba, felfűtötte, küklopsz-szeme las-
san, de biztosan fölfénylett, közönyösen tágra 
nyílt, majd meghökkentő látvány tárult elénk 
a képernyőn: színházi előadás volt, amelyben 
ősi, mozdulatlan, nyugtalanító álarcok mögé 
rejtőzött alakok szavaltak nagy hangon egy 
szöveget, amelyből egy árva szót sem értet-
tem. Később, jóval később megtudtam, mi-
után egy színházi lapban felfedeztem ennek 
az előadásnak egy képét, hogy Aiszkhülosz 
Perzsák című darabját láttam akkor…

„Ó, Szalamisz, mennyire gyűlölöm neved! Ó, 
Athén, emléked könnyeket csal szemembe!” El-
képzelem, a „hőskorban” – ahogy ma mond-
ják a tévéműsorokat gyártó kufárok – milyen 
hatást keltett a kis képernyő a szegényes 
kunyhókban. Xerxész tündöklése és buká-
sa, százhúsz hajója, tengeri csatái, a perzsák 
ütközetei az athéniekkel – mindez igazán 
merész vállalkozás egy televíziótól, amelyre 
nagy műgonddal az „állami” jelzőt akasz-
tották, egy hatalom szolgálatában, amelyet 
akkoriban némelyek fasisztának mondtak. 
Ki emlékszik rá, hogy akkortájt az új talál-
mány képes volt az értékek közvetítésére, és 
azonnal a tömegek nemesítésének célját tűz-
te maga elé – ami voltaképpen a demokrácia 
meghatározása –, nem pedig hízelgett a nép-
nek, mint ma, butító táplálékkal tömve őt, 
ami viszont nem egyéb demagógiánál. 

A Perzsák után – jól emlékszem, szüleim 
milyen csalódottak voltak első televíziós élmé-
nyüktől – még a következőket láttuk: De Gaulle 
tábornok arcát, premier plánban – apám a kis 
képernyő előtt hunyorogva, feszülten figyelte; 
népszerű mesefigurákat egy rajzfilmben; egy 
mesterséges megtermékenyítés és szülés fo-
lyamatát; ujjongó amerikai űrhajósokat, amint 
a bolygóközi gyarmatosítást ünneplik, a gyer-
mekdeden ugrabugráló Glenn kapitányt a sivár 
Holdon. Egy galoppfutamot közvetítő, izgatot-
tan hadonászó sportriportert; a külvárosi Za-
rathusztrát, amint fennkölten szavalja Nietzsche 

költői prózáját a felgyújtott roncsautók láng-
jaitól megvilágított Quartier Latin-ban (egyéb-
iránt Nietzsche nevét akkor hallottam először); 
De Gaulle tábornok testét ágyútalpon, amint 
kihozzák a Colombey-ből; Egy divatos bemon-
dónőt és bemondót; különféle tájképeket tehe-
nekkel és tehenek nélkül. Egyebet nem.

Fiatalemberként a televíziónak köszön-
hettem, hogy hallhattam a filozófiáról, lát-
hattam filozófusokat tévében vitatkozni, ma-
gyarázni, idézni, kommentálni. Emlékszem 
az elemében lévő, mindig jókedvű Bernard 
Pivot-ra, a negédes hangú François Chatelet-
re, amint időnként gúnyos kárörömmel ka-
csintgat, emlékszem Michel Serres figyelmet 
parancsoló, de bársonyos hangjára, Bernard 
Henry-Lévy balett-táncost megszégyenítő 
előadásmódjára, meggyőző erejére és reto-
rikájára, Maurice Clavel átható, de valahogy 
mégis alázatos tekintetére, lírai röppeny-
tyűire, André Glucksmann kolerikus, inge-
rült, sértődött, ideges, átkozódó szavaira és 
gesztusaira. Jól emlékszem René Girard lassú, 
higgadt, megfontolt, pontos mondataira, a 
fáradt Roger Caillois rekedt hangjára és túlfű-
tött, pedagógiai igyekezetére vagy Raymond 
Aron professzori gesztusokba merevedő, el-
lentmondást nem tűrő viselkedésére. 

A bevágott képek persze csak az arcokat 
és a testeket ábrázolják, halljuk a szózuhata-
got, tanúi vagyunk a megjelenés diadalának, 
de valójában éppen a filozófiai munkáról 
nem árulkodik semmi. Mit tudnak róla? És 
mi lenne akkor, ha bebizonyosodna, hogy a 
televízió jobban és többet mutat abból, amit 
a száz meg száz könyvoldalnak nem sikerül 
elmondania vagy palástolnia? Ha ez az esz-
köz a kérlelhetetlen kép erejével biztosabban 
tárná föl a szónál X vagy Y értelmiségi vagy 
filozófus ravaszságát, törekvéseit, rossz szí-
nészkedését, tehetségtelenségét, hamissá-
gát, képmutatását? Mitől félnek azok, akik 
igyekeznek a leghatározottabban leszögezni, 
hogy televízió és fogalmi munka összebékít-
hetetlen? Miért gondolkodnának jobban egy 
könyvben, mint a kamera előtt? A kép iga-
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zat mond, sokkal inkább igazat, mint bármi 
más, mert megtakarítja a körülményeskedő 
magyarázgatást, a tévénéző tudatalattijához 
fordul, zsigereihez, idegrendszeréhez, vér-
keringéséhez. Márpedig a kép által fölfedett 
mezítelenség a becstelenek szemében felidé-
zi tulajdon személyiségük szánalmasságát. 
A médiától való félelmük elárulja védekező 
testük kiszolgáltatottságát. 

A televízióra vetülő gyanú, amely állító-
lag abban bűnös, hogy nem tud, és nem akar 
számot adni az értelmiségi vagy filozófiai 
munkáról, gyakorta arra a filozófusra irá-
nyítja figyelmünket, aki nem képes beszédét 
helyesen eljuttatni a hallgatóságához. Az 
ókor nagy gondolkodói megkülönböztettek 
egymástól exoterikus és ezoterikus oktatást: 
az előbbi a nem szakértőkhöz fordult, míg az 
utóbbi a beavatottakhoz, a szakértőkhöz, a 
vájt fülűekhez. E különbségtétel ma is érvé-
nyes a televízió vonatkozásában: a kis képer-
nyő nagy, exoterikus közönséget kíván, míg a 
szerző (auteur) csak ezoterikus üzenet közve-
títőjeként érzi jól magát. Célt téveszt, és kárt 
okoz egy médiumnak, amely semmiről sem 
tehet. Minden felelősség arra hárul, aki nem 
tudja – és gyakran nem is akarja – üzenetét 
közönségének felkészültségéhez alkalmaz-
ni: az egyetemi szemináriumnak megvan a 
maga nyelve, ahogy az ismeretterjesztő tévé-
közvetítésnek is megvan a magáé. 

A megszabott műsoridő, a helyszíni vagy 
felvett közvetítés, a sugárzás időpontja, a le-
hetséges közönség, a helyszín, egyéni elő-
adás vagy vita mind bizonyos intellektuális 
stratégiát és taktikát föltételez. Valamely mű-
szaki középiskolában tanítani (amit teszek), 
vagy külföldi egyetemen filozófiát előadni 
ex cathedra (amit ugyancsak teszek, meghí-
vott előadóként), azt jelenti, hogy meg kell 
találnom a témámhoz és hallgatóságomhoz a 
nyelvet. Ha valaki a televízióban beszél a filo-
zófiáról, akkor megfelelő nyelvet és technikát 
kell használnia. Aki ezekkel nem rendelkezik, 
az – akár róka a szőlőben – annyival inkább 
veti meg ezeket, minél nagyobb a szakmai 

fölkészületlensége. A televízióban előadandó 
filozófia elleni gyűlöletnek néha csupán az az 
oka, hogy az illető ott képtelen fizikailag pon-
tosan, szabatosan kifejezni magát. A kamera 
előtt a lassúság, a habozás, a hadarás, a zava-
rosság, az ellentmondás, a nagyképűsködés, 
a póz, a szellemi szegénység mindenképpen 
megbosszulja magát, és öl – irgalmatlanul. E 
felsorolt bűnökben pedig nem látok megün-
neplésre méltó filozófiai erényeket. 

A televízió lehet a filozófia helye csakúgy, 
mint Szokratész agorája, Seneca fóruma, Szent 
Ágoston temploma, Szent Tamás egyeteme, 
Montaigne tornya, Descartes kemencéje, Dide-
rot szalonja, Nietzsche bútorozott szobája, Fre-
ud díványa vagy egyéb helyek, amelyek befo-
gadták, sőt a maguk módján generálták a fi-
lozófiát. A kamerák, az erősen megvilágított 
stúdió és az egyszerű tény, hogy a közvetítés 
meghatározott feltételei között kell beszélni, 
nem korlátozzák, és abszolút módon nem 
zárják ki a gondolkodást. Viszont a kame-
rák szánalmas filozófiai formát generálnak, 
amikor a televízió kizárólag a közönség és a 
piaci viszonyok szempontjait veszi alapul. A 
televízió mint olyan önmagában nem felelős 
ezért; a liberális használata viszont – a szó 
politikai értelmében – mindabból követke-
zik, amit jogosan vethetünk ezen új médium 
szemére manapság. 

A televízió megérdemli a vesszőzést, ami-
kor behódol a külső irányításnak: amikor ki-
szolgál egy szerzőt, aki azért ír valamely mű-
vet, hogy megjelenjen a bestsellerkönyvek 
jegyzékén, amikor műve mondanivalóját a 
közönség elvárásaihoz szabja, ajánlva köny-
nyen emészthető termékét az úgymond 
feszülten várakozó fogyasztóknak. Amikor 
silány szókincséhez, pongyola gondolataihoz 
biztos vevőkört keres, olyankor kíméletlenül 
le kell számolni a hatásvadász televíziós szín-
játékkal. Pierre Bourdieu ezt mindenkinél job-
ban megírta A televízióról című könyvében, 
ezért itt bővebb kifejtést nem igényel.

A szánalmasan liberális és erősen káros 
használat azért még nem foszthatja meg e 
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kommunikációs eszközt a maga lényegétől. 
Rámutathatunk azonban a televízió természe-
tének ontologikusan perverz hatásaira is, mert 
– ahogy mostanában működik – összekeveri 
a klasszikus támpontokat és a szokásos meg-
határozásokat, amelyek révén az egyén kap-
csolatot tart a világgal. Az időt a térrel, a va-
lóságost a lehetségessel, a fikciót a valósággal, 
a múltat a jövővel zagyválja össze, és ekképp 
zűrzavart idéz elő a legtöbb ember tudatában. 
Ez a metafizikai rendetlenség a hasznos tám-
pontok elvesztését eredményezi a világnézet 
szubjektív kialakításában olyanoknál, akik 
néha nagyon magas dózisban fogyasztják a 
tv-műsorokat – hosszabb időt töltve a tv előtt, 
mint az iskolában –, ráadásul abban a külö-
nösen kényes, serdülő életkorban, amikor az 
emberi lélek neurofiziológiai szerkezeti alapja 
még nagyon könnyen alakítható. 

Karl Popper: A televízió veszély a demokráci-
ára című előadásában leszögezi, hogy ő már 
negyvenéves is elmúlt, amikor kapcsolatba 
került a szóban forgó eszközzel. Ami azt is 
jelenti, hogy ő ekkor a könyvek, szövegek, 
szavak, a nyelv, a klasszikus olvasmányok, a 
zenehallgatás, a hazai festészet ismerete útján 
már kialakította világnézetét. De mi van azzal 
az egyénnel, akit a bölcsőtől kezdve beleme-
rítenek a televízió hangzó és vizuális fürdő-
jébe? Akinek a szemében a John Wayne által 
lemészárolt indiánok mindjárt az auschwitzi 
hullahegyek után jönnek? Akinek a szemé-
ben egy műhold fellövésének képei mindjárt 
interplanetáris űrhajókat idéznek föl, amelyek 
lézersugarakkal lövik szét egymást? Mi van 
azzal, akinél az idő nyila, amely világosan mu-
tatja és materializálja a jelent a tovatűnt múlt 
és egy lehetséges jövő között, most megfor-
dul, amint a film ugyanazon az úton és egy-
azon logikával tudja mutatni a visszatérést az 
időben és a nagyon is fiktív, aktualizált jövőt, 
és a lenyűgöző valóságból és a katasztrofális 
lehetőségből a két előzőnél egy még csábítóbb 
harmadik dimenziót hoz létre? 

Milyen lehetséges vagy elképzelhető em-
lék marad meg egy gyermekben mindezek-

ről, akinek az értelme nihilista módon csa-
pong a térben és időben? Etnológusoknak 
és neurobiológusoknak kellene elemezniük 
egy nemzedék tudatformálódását és beideg-
ződéseinek természetét, amely nemzedék 
már csak az egyszerű és együgyű közvetlen 
jelenben képes gondolkodni, amelynek egy 
szegényes médium brutálisan szinte a mini-
mumra korlátozta szókészletét, és amely a ké-
pek mindenhatóságára hagyatkozik csupán, 
és mit sem tud a nyelv alkotóerejéről, amit 
pedig ő is kisajátíthatott volna. Semminemű 
történelem névre méltó tudomány nem ok-
tatható azon támpontok nélkül, amelyeket a 
televízió avatatlan alkalmazása eltörölt. Sem 
anyanyelv, sem idegen nyelv nem oktatható, 
ha egyszer a szellemi és értelmi struktúrák 
hiányoznak. Semmiféle emlékező tevékeny-
ség nem lép működésbe a nélkülözhetetlen 
neurológiai és fiziológiai rögzült szokások 
nélkül. Semminemű elképzelés, terv, sem-
milyen utópia nem létesülhet a jövőről a ma 
nem létező metafizikai alapok hiányában. 

A televízió a tér és idő a priori formáit rom-
bolta le, sőt szét is forgácsolta őket. Ez a ma-
gyarázata az olvasás és írás lepusztulásának, 
valamint civilizációnk kettős analfabetizmu-
sának: egyfelől az emberek egyre kevésbé 
vannak birtokában az olvasás és írás klasz-
szikus műveleteinek, és ez vonatkozik mind 
a könyvek kiadóira, mind pedig állítólagos 
olvasóira. Másfelől az új nemzedékek értet-
lenül állnak a Könyv régi civilizációja előtt, 
de ugyanebben az állapotban kerülnek szem-
be a Kép civilizációjával is. Szerintem korunk 
egyiptomi korszak: néhány írnok tud még olvasni 
és írni, a legtöbbeknek azonban csak csekély nyelvi 
felkészültségük van, amely a hétköznapi érintke-
zést, az újságolvasást, a hirdetések olvasását meg a 
kívánatos cikkek listájának tanulmányozását teszi 
lehetővé. A képeket sem tudják jobban olvas-
ni, a filmet nem tudják dekódolni, a ripor-
tok tartalmát pedig képtelenek kihüvelyezni. 
Az írás nyelvtana, szintaxisa és helyesírása 
hanyatlik; a kép nyelvtana, szintaxisa és he-
lyesírása dadog, bukdácsol, miközben a világ 
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összeroskad a rá zúduló ikonikus üzenetek 
súlyától.

A viszonylagos, különböző, sokféle szét-
forgácsolt idők átadják helyüket az egyetlen 
valóságos, helyi és közvetlen időnek: a tiszta 
jelennek, a közvetlenségnek. Hajdan az im-
manens és természetes világban az idő lehe-
tett genealógiai, ősi, földtörténeti, primitív, 
ciklikus, tragikus, körkörös, panteista, vé-
letlenszerű, meteorologikus, klimatologikus, 
tagadó, romboló, állító, átlényegített, lassí-
tott, módosított, megformált, entropikus, 
mezőgazdasági, kronometrikus, lassú, sie-
tős, mágikus, georgikus, feudális, alkími-
kus, dionüszoszi, spermaszerű, elemi, em-
beri, növényi, megmunkált, felnagyított, 
megnemesített, transzcendens, sűrített, 
kvintesszenciális vagy sokféle. Ezzel szem-
ben a televízió mesterséges ideje parancsoló, 
nehézkes, darabos, nyomorúságos, egyetlen 
kép felfénylő jelenében adott, amely azonnal 
el is tűnik. Pontszerű, szegényes, gyökér-
telen, összefüggéstelen, elágazások nélküli, 
egymáshoz férceli a pillanatokat, és nem ígér 
egyebet, mint hogy semmivel tetézi a sem-
mit. Ebben a folytonos, émelyítő áramlásban 
csak a nyomasztó mozdulatlanságot látjuk. 
Életet és energiát ígértek, de csak egy állan-
dóan újra kezdődő, halott örökkévalóság jég-
gé dermedt idejét kaptuk.

A televízió, azon túlmenően, hogy össze-
zagyválja az érzékelés a priori formáit, haté-
kony platonisztikus eszköz lett: megfosztja va-
lóságától a világot, megkérdőjelezi visszfényét, 
képét, majd mágikus, regresszív viselkedésre 
sarkallja a nézőjét. A „pixel” (a képernyő ké-
pének legkisebb értelmes egysége – a ford.) 
erényeivel dicsekedhet, a világ minden szubsz-
tanciáját kiűzi, és csak ikonok gyártására jó, 
mint amikor a még friss hulláról leszaggatják a 
hajtincseit meg bőrének foszlányait. Csak a kép 
igaz, és ez érdemel polgárjogot: az érzékelhe-
tő valóság csak annyit ér, amennyit a televízió 
felhasználhat belőle. A tárgy vagy a személy a 
kis képernyőn olyasféle dicsfényt kap, amilyet 
Walter Benjamin említ, amikor a műalkotás ter-

mészetét vizsgálja a gép és technikai reprodu-
kálhatóság korszakában. Minden televízióban 
látott személy egyedi strukturális átalakuláson 
megy keresztül. A televíziós kenet mediatikus 
dicsfényt hoz létre, amely a hús-vér embert 
mindig csodálatba ejti. A közönség meghökke-
nésének tárgya sohasem a televíziós alak, en-
nek éteri minőségét sohasem vonták kétségbe, 
hanem e személy testi valósága. 

A nézőt félelemmel vegyes bűvölet keríti 
hatalmába, a naiv kíváncsiság élénk érdeklő-
désre sarkallja, ezért tesz szert a közvetített 
képforma éteri státusra, és a vulgum pecus 
(csordaember – a ford.) csodálkozik, hogy e 
forma reinkarnált megjelenése őt megtisz-
teli. Alany, tárgy, táj, egyén, színész, opera-
tőr, névtelen szereplő, díszletek, aktualitás, 
anekdota, napi hír, beszéd – minden, ami 
csak megjelenik a filmezés oltárán, szent és 
felkent lesz egyszersmind. Ebből adódik a 
regiszterek zűrzavara: csak az elképzelt lény 
valóságos, csak a virtualitásnak lesz kiter-
jedése, terjedelme. Így az anyagiság cseké-
lyebb értékű lelki pótlék, mint Isten létének 
bizonyítéka szentjei megjelenésének formá-
jában. A kamerák előtti konkrét minőség a 
televízió szintjén az elképzelt fikció kategó-
riájába kerül. Mihelyt valóságát megmutatja, 
azt kérik tőle, hogy szemérmesen palástolja 
is, mert inkább hangulatáért, visszhangjáért, 
árnyékáért, irrealitásáért kedvelik.

Még perverzebb jelenség a közönséges néző-
nél megfigyelhető ikonikus alkímia, aki a saját 
szempontjából egyáltalán nem felkent személy, 
és akit a mediatikus kegyelem irgalmatlanul 
semmibe vesz: regresszív viselkedés ez, amely 
primitív emberek viselkedésével rokonítható. 
A televízió képernyőjét megjárt ember előtt, 
ha a hétköznapi életben, az utcán az anyagi-
ság tünékeny fényében megjelenik, a hitetlen 
tévénéző letérdel, csúszik-mászik, és fölemelt 
karral fohászkodik az istenekhez. Az embe-
riség történetének hajnalán valószínűleg úgy 
imádták a viharokat, a villámlást, a napkeltét, a 
szivárványt, ahogy a homo sapiens sapiens isteníti 
a televízió megjelenését, és kultuszt űz ebből. 
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A varázserejű szellem teljes gőzzel működik. A 
túlfejlett technika ellentmondása: visszafejlesz-
ti az embereket, és térden görnyedező primitív 
lényekké változtatja őket. 

A televízió teológiai eszközzé magasztosult: 
képeket fabrikál, világteremtő szerepben tet-
szeleg, tágítja a képzelet láthatárát, a valóságot 
aláveti a fantasztikum törvényeinek, formákat 
teremt, túlvilágokat alkot, elpusztítja az ismert 
és érzékelhető időket a belterjes és zsarnoki 
idők javára, világokat szül. A mindenható-
ság, mindenütt jelenvalóság és a mindentudás 
szintjén fejti ki működését. Igazság és értelem 
letéteményese, evidens igazságok alkotója lesz 
belőle, kulcsideológiákat szállít megrendelés-
re, világnézeteket csomagol és forgalmaz. Az 
istenség eszköze hitelesíti a képet és megfoszt-
ja hitelétől az anyagiságot, amelyből a kép 
származik. A szemlélődő és alávetett helyzet-
ben lévő tévénéző nem közvetlenül tapasztal-
ja a valóságot, hanem a virtualitás gyámsága 
alatt. Egyetlenegy vallásnak sem sikerült így 
megalkotnia a világ gyűlöletét és az ideális 
dolgok szeretetét. 

Ha meghátrálásra akarjuk bírni az istene-
ket, elő kell mozdítanunk a tudományt. A kul-
túra hiánya vallásokat generál, a kultúra pedig 
eloszlatja a vallásokat generáló árnyékzónákat. 
A televíziós mágia olyan arányban terjesz-
kedik, amilyen arányban a kulturálatlanság 
diadalmaskodik. Civilizációnk, a könyvet 
gyászolva és keservesen megkínlódva a kép 
polgárjogának elismertetéséért, roppant mér-
tékben nélkülözi a televíziós nyelv elemzésé-
nek tudományát: gyűlöli a szótárt, megveti a 
szintaxist, undorodik az írástól, nem ismeri 
a helyesírást, de még a képi helyesírást sem. 
Civilizációnk nem adja a még hű hívek kezébe 
a média ismeretelméletét: meg kellene tanulni 
olvasni a képeket, dekódolni a montázst, el-
gondolni a rekonstruált időt, fogalmat alkot-
ni a film elbeszélésmódjáról, elemezni a film 
beszédmódját, megmagyarázni a mesterséges 
entitásokat. 

A középiskolákban vagy az egyetemeken 
ki hívja föl a figyelmet Deleuze elemzéseire, 

amelyek új tudományt alapoznak meg ezen 
új nyelv elemzésével: mozgás-kép, közpon-
ti kép, érzékelt kép, cselekvő-kép, érzelmi 
kép, ösztön-kép, transzformált kép, szellemi 
kép? Mindezek a dolgok megannyi szemléle-
tét jelentik, a képek játékának minőségét és 
erejét, energiáját vagy aktusát, egymáshoz 
való viszonyukban. Ugyanezeken a helyeken 
ki irányította a közfigyelmet Régis Debray 
mediológiájára, amelyben a közvetített kép 
és fogyasztásának viszonyait taglalja? Ki 
gondolja tovább a grafoszféra, a médiaszféra, 
a videoszféra és a mnemoszféra fogalmait, és 
ki mérlegeli érdemeiket? Ki magyarázza meg 
széles körben a médiatéma és a média-ritmi-
ka fogalmait? Ki gyakorolja Karl Popperrel a 
televízió hatékony és konkrét etikáját? Ki va-
lósítja meg Jacques Derridával az echográfiát 
vagy a spektrográfiát? Pierre Bourdieu olda-
lán vajon ki írja meg a média szociológiáját? 

Csak a televízió vagy a film helyesírása, 
szintaxisa, nyelvtana működésének ismerete 
vetne véget a tévénéző megalázott, gyermek-
ded, alárendelt helyzetének. Ha az emberek 
megtanulták a tűz gyújtásának és a bolygók 
mozgásának törvényeit, akkor már nem hisz-
nek a mindezeket előidéző istenekben, és 
képesek megmagyarázni e mítoszokat. Meg 
kell alapítani a képek olvasásának iskoláját, 
ha nem akarjuk a televíziót továbbra is a 
rendszer misztikus segédeszközének tartani. 
E témában így térnénk át a mítoszról az ész-
re, a teológiáról a filozófiára.

A televízió összezavarja az interszub-
jektivitás elsajátításában hasznos elemi for-
mulák szellemi struktúráit, újra aktualizálja a 
mágikus és rituális fantáziaképeket, az ideoló-
gia zsarnoki segédeszközeként állandóan jelen 
van, liberális, törvénytelen és vad használata 
pedig éppen elég indok arra, hogy feltegyük 
a kérdést: milyen etika lehetséges és képzel-
hető el az ilyen eszköz számára a világméretű 
globalizáció korában? Az internet és a műhol-
das kommunikáció mellett a televízió is helyet 
kap ebben a lernai hidrához hasonló hatal-
mas, szövevényes hálózatban. Beláthatatlan 
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következményekkel járna, ha teljesen szabad 
terjeszkedésének nem vetnénk gátat.

Még Karl Popper is, akinek pedig ismerjük 
eltökélt liberális elkötelezettségét, határo-
zottan azt kívánta, hogy ezt a veszedelmes 
eszközt vessük alá bizonyos etikának és kor-
látozzuk alkalmazásának lehetőségét. Hipo-
tézise a következő: mivel a televízió pedagó-
giai eszköz, amelynek helytelen használata 
kárt tehet az egyén testében-lelkében, sőt az 
egész civilizációban, ezért ahogy az orvostu-
dományból kiszűrik a sarlatánokat, a televí-
zió szereplőit és rendezőit etikai képzésnek 
kell alávetni, amelynek végeztével bizonyít-
ványt kapnának, amint a beteg megkapja a 
zárójelentést, amikor gyógyultan távozik a 
kórházból. Az ő szemében a demokrácia nem 
azt jelenti, hogy büntetlenül tehetünk mindent, 
árusíthatjuk az erőszakot, a közszükségleti javak-
kal együtt, feláldozva egy kultúrát, ha ugyan nem 
az egész emberiséget. Hanem azt jelenti, hogy 
feltalálunk egy ellen-hatalmat, amely az em-
beri faj fölemelésén fáradozik.

A gondolkodók és a filozófusok végső soron 
ugyanezt mondják, amikor e témával foglal-
koznak: ilyen eszközt nem hagyhatunk meg 
a kupecek és kufárok kezén, akik torz módon 
használják. A televízió nem lehet szolgai és 
gyakran undorító módon készséges eszköz a 
hatalom, mármint a liberalizmus, a pénz, az 
árugazdálkodás, a piac törvénye, a győzelem-
ittas kapitalizmus, társadalmi darwinizmus, 
a haszon vallása kezében. És mivel ezeket 
szolgája, sajátos értékeiket védi: a versenyt, a 
rentabilitást, a hasznot és a cinizmust. E fél-
resiklott világban teljes joggal kérdezhetjük: 
Aiszkhülosz, hová tűntek a Perzsáid? 

Emlékszem, a nyolcvanas években több 
hétig néztem a szovjet televíziót az orosz, ör-
mény, azerbajdzsáni vagy grúz hotelszobák-
ban. A nyugati világot mutatták a vasfüg-
göny másik oldaláról, mint a kicsapongás, a 
züllés, a romlottság, a nyomor, a prostitúció, 
a szegénység, a munkanélküliség, a bűnözés 
melegágyát és központját, ahol valóban dúl a 
háború. Ugyanakkor a szovjet birodalomról 

idillikus képet festettek, mint vidám, játé-
kos, dinamikus, lelkesítő helyről, az évez-
redes értékek egyedüli letéteményeséről. A 
nyugati televíziót figyelve a hatalomnak és 
a propagandának ugyanezzel a logikájával 
találkozom. Azon töprengve, mire is viheti 
ez a félelmetes mechanizmus, már szinte lá-
tom magam előtt a keménykezű Aiszkhülosz 
korbácsát, amint kiűzi vele a kufárokat a 
templomból, és igazat adok Xerxész lírai sza-
vainak…

Romhányi Török Gábor fordítása
Forrás: Michel Onfray: L’ Archipel des comètes,  

326–337. o. 

A katedrális éjszakája
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Foucault vizsgálódásainak egyik kiemelt 
területe az orvostudomány. Miért is ragasz-
kodik ilyen makacsul az orvostudományhoz? 
Egy talán elhamarkodott válasz Foucault-t 
Canguilhem és Dagognet mellé helyezné, olyan 
kutatóként, aki nagyban hozzájárult az orvosi 
tudás ismeretelméletéhez. A klinikai orvoslás 
születése (Corvina, 2000) a modern orvostu-
domány keletkezését fogja vallatóra a beszéd 
és a tekintet, a klinikai tapasztalás megjele-
nésének függvényében. A könyv azt mutat-
ja be, hogy az orvostudományból miképp 
lett anatómiai patológia (Bichat), a test terét 
a betegség terével azonosítva. De Foucault 
nagyon gyorsan elfordul az archeológiaként 
felfogott orvostudománytól, és már nem az 
orvosi tudás, hanem az orvostudomány ha-
talma felől tájékozódik. Most már azt akarja 
tudni, milyen mértékben hatja át életünket a 
„tudás hatalom”-típusú orvostudomány, amely 
társadalmunkat meghatározza, és milyen 
mértékben küszöbölhető ki életünkből az 
orvostudomány (démédicaliser). Ha 1966-ban 
az orvostudomány még a betegség terében 
munkálkodik is, tíz évvel később már kilép e 
térből, és mindenütt jelen van. Ez az útvonal 
két témában ragadható meg: a klinika válsá-
gában és a biohatalom megjelenésében. 

A betegség élménye és a betegség fogalma. 
Foucault az első szerző, aki megértette a kli-
nika utópisztikus és misztikus értékét, és az 
orvosi hatalmat összekapcsolta bizonyos ha-
talommal, amely az életen uralkodik. A kli-
nika azon a mítoszon alapul, hogy az alany 
orvosa szempontjából tökéletesen átlátszó. 
Foucault egy 1966-os szövegében (Üzenet 

vagy zörej) már nem látja érvényben a bizal-
mi alapú szerződést az orvos és a beteg kap-
csolatában, amely az orvostudomány végső 
letéteményes értéke. Mindezt az említett 
könyvben elemzi, és kijelentése azon alapul, 
hogy a látás megelőzi a nyelvet. A betegség 
voltaképpen nem látszik a nyelv csendjében. 
A betegség eredendő zörej, amelyet az orvosi 
tudás jelentéssel teli üzenetté alakít át. A be-
tegség élménye és a betegség fogalma – a be-
tegség, mint a beteg természetes élménye és 
a betegség, mint a tudás tárgya – között nem 
folytonosság van, hanem megszakítottság. 
Az egyedi eset vizsgálatát, amelyet Lagache 
és Canguilhem mutatott be, immár felváltotta 
az alany nélküli vizsgálódás, ami kizárólag a 
tudás körében munkálkodik, a betegségből a 
tudás jellegzetességét alkotva meg, amelyet egy 
specifikus hatalmi formával kell összekaps-
csolni. Foucault egy 1968-as írásában leszöge-
zi, hogy a klinika kritikája nem korlátozódhat 
csupán a tudás és a nyelv területére, hanem 
el kell hatolnia e tudás politikai feltételeiig: 
„Fel kell ismernie, hogy a klinikai orvostudomány 
éppen úgy politikai előírások, gazdasági döntések, 
intézményes utasítások összessége […], mint leírá-
sok összessége.”

Az a tény, hogy Foucault az orvosi ha-
talmat már nem a tudás archeológiájaként, 
hanem genealógiájaként határozta meg, 
csak akkor nyeri el igazi értelmét, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy ezt az orvosi hatalmat 
a rá jellemző fegyelmező hatalom kerete-
iben értelmezik. Tudjuk, hogy Foucault a 
hetvenes években a fegyelmező hatalom új 
hipotézisét fogalmazta meg, amely hipoté-

Guillaume Le Blanc
(Franciaország)

A szerző a Michel De Montaigne (Bordeaux III.) Egyetem tudományos munkatársa.  
A Les maladies de l’homme normal (A normális ember betegségei) című könyve 2004-ben jelent meg. 

Az orvosi hatalom kiterjesztése
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zis már a XVIII. század végén megszületik, 
és párhuzamos a politikai szuverenitással. 
A fegyelmező társadalmakban a fegyelem 
már nem csupán negatív, már nem csupán 
tilt vagy büntet, hanem új viselkedésfor-
mákat hoz létre az új intézmények útján, 
amilyen például a kórház. Ezen új keretek 
között az orvostudomány lényeges új sze-
repet játszik, mivel a test láthatóságában 
meghatározza – amely láthatóságot a tudás 
új formáival alkot meg –, mely testek hasz-
nosak és engedékenyek és melyek betegek, 
és lázadnak a fegyelem ellen. Az orvostudo-
mány tehát „a normális és a kóros a testekben” 
szaktudomány lesz, de az elméket illetően 
ugyancsak. A pszichiátriai hatalom, amely 
jogi eszköztárrá lép elő – a szakértők köz-
reműködésével, akiknek a feladata abban 
áll, hogy meghatározzák a szóban forgó 
személy szellemi egészségét vagy elmebaját 
–, értékét a veszélyes egyéneket diagnoszti-
záló képességéből meríti. A fegyelmező tár-
sadalomban a veszélyeket ettől kezdve egy 
orvosszakértő egyedi kórtani véleményével 
azonosítja, amelyekről e szakember szük-
ség esetén tájékoztat minket. „A kórtannak 
biztosított elsőbbség egyre inkább a társadalom 
szabályozásának általános formája. Az orvostu-
dománynak ma már csak külterülete van.” 

Az orvostudomány ezért nem tud ma már 
megmaradni csak a szaktudomány terüle-
tén. Annyiban haladja meg szaktudományos 
illetékességét, amennyiben alkalmazásának 
tárgya már nem csupán az egyedi embe-
ri test, hanem az összességében és minden 
funkciójában megragadott élet egésze. Az 
orvostudomány ekkor már két követelmény-
nek felel meg: a megfigyelésnek és a bizton-
ságnak, amelyek metszéspontjában jöhet lét-
re az orvosi hatalom egyik specifikuma. 

Az egészséghez való jog és az élethez való jog. 
1974-ben a három orvostudományról szó-
ló, Rio de Janeiróban tartott előadás óta 
Foucault – jóllehet munkaterülete továbbra 
is a fegyelmezés marad, mivel a biopolitikát 
először csak 1976-ban tematizálja – abban 

vizsgálja az orvostudomány fő funkcióját, 
amelyből később kialakul a biohatalom. Az 
első előadásban – „Az orvostudomány vagy az 
anti-orvostudomány válsága?” – a Beveridge-
tervet elemzi (ezt 1942-ben Nagy-Britanniá-
ban dolgozták ki; új egészségügyi politikának 
szánták, amelyet a háború után fejlesztenek 
ki több országban) mint a társadalom pél-
dátlan medikalizációját [„médicalisation” = 
„orvostudományosítás” – tehát medikalizáció. 
A ford.] olyan állam támogatásával, amelyet 
az orvostudomány tekintélyes mértékben 
átalakított. A Beveridge-terv, amely a háború, 
tehát a halál idején fogant, az egészséghez 
való jog követelését példázza az élethez való 
jog jó kritériumaként. Az egészséghez való 
jog tehát itt már az állam ügye. Az egész-
séghez való jogot a betegséghez való jogként 
határozzák meg, amely mentesít a munka 
kötelezettsége alól. Ami pedig azt jelenti, 
hogy az egészségre fordított költségeket 
már nem csupán a nyugdíjkifizetés és ma-
gánbiztosítás teszi ki, hanem komoly helyet 
töltenek be az állami kiadásokban. Foucault 
mindössze a biohatalom megjelenését fogal-
mazza meg, amelyet az 1976. március 17-i 
törvény határoz meg, mint állami gondosko-
dást az életről, az „emberi faj” biológiai folya-
matairól, amelyek már nem egy elszigetelt 
egyént vizsgálnak a maga testi erőnlétében, 
hanem egy adott népességet. Ez utóbbiról 
ettől kezdve elsősorban az államnak kell 
gondoskodnia, a népességet az államnak kell 
szabályoznia.

Foucault nem csak a biopolitikai regisztert 
tematizálja, mert az egészséghez való jog 
Foucault számára továbbra is a test bizonyos 
jogát, politikáját, morálját és ökonómiáját je-
lenti, amelyet ő a „szomatokrácia” fogalmával 
jelöl. A test állami gondozása még 1974-ben 
is azt a fegyelmezést jelenti, amelyet Foucault 
a Megfigyelni és büntetni című kötetében ír le. 
Pedig az orvostudomány már új korszakába 
lépett, maga mögött hagyva a fegyelmezés 
korát, amint ezt az orvosi kockázat elemzése 
kifejti. Az orvostudomány, jegyzi meg szer-
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zőnk, már nem éri be a gondozással. Hanem 
öl, és nem tudatlanságból, hanem a tudás 
erejével. A gyógyszerezés, a sebészeti műté-
tek eljuttatták az egyént az „orvosi kockázat” 
korszakába. Márpedig az orvosi kockázat 
kettős, egyfelől jelenti az orvostudomány 
pozitív és negatív hatásainak viszonyát, más-
felől az orvosi politika mint állami ügy, árá-
nak a kiszámítását. 

Az orvosi kockázat nem korlátozódik csu-
pán az egyénre, akinek dolga akad az orvos-
tudománnyal. Most már az egész népességre 
kiterjed a modern orvosi technikák kapacitá-
sa szerint, melyek az emberi élet biológiai és 
társadalmi formáit módosítják. Az egyén az 
orvostudomány útján a népesség egy eleme 
lesz, amely népesség egysége az összes koc-
kázatból adódik, amelyet az orvostudomány 
jelent rá nézve. Ebben az értelemben az or-
vostudomány inkább a népességet építi, mint 
kiemelt alkalmazási tárgyát, és nem föltétle-
nül azért, mert javítani igyekezne e népessé-
get alkotó egyének életén, hanem azért, hogy 
pontosabban kísérhesse figyelemmel az élet 
eseményeit. Az orvos és a biológus ettől kezd-
ve már nem az egyén és származása szintjén 
dolgozik, hanem magának az életnek és alap-
vető eseményeinek a szintjén. Már nem az 
egyén, hanem maga az élet az orvostudomány 
tárgya, az egyén csupán az élet, az orvostudo-
mány és az orvosi kockázat metszéspontjában 
jelenik meg, tisztán politikai célkeresztben, és 
e kölcsönhatás abban éri el tetőpontját, amit 
Foucault a „meghatározatlan medikalizáció jelen-
ségének” nevez. Ekképp az élet medikalizációja 
az orvosi hatalom kiterjesztésének végső ta-
nulsága. A medikalizációt pontosan az or-
vosi kockázat általánossága határozza meg a 
nem medikalizált területeken. A társadalom 
medikalizációját az orvostudomány kiterjesz-
tésével kapjuk meg, amely már nem csupán 
a tudás tekintélyeként, hanem társadalmi te-
kintélyként is jelen van valamely város vagy 
városrész döntési tényezői között, ekképp az 
orvostudományon kívül helyezi el magát az 
orvostudományt: a levegő, a víz, az épületek, 

a területek, a csatornák, az élelmezés és a hi-
giénia mind szerephez jut ebben az összefüg-
gésben.

Az emberi élet medikalizációja a biopolitika 
döntő eseménye: „A test biopolitikai valóság, az 
orvostudomány pedig biopolitikai stratégia.” Fel-
tárja előttünk, hogy az ember története egy-
re inkább összevegyül az élet történetével, 
ahogyan az életjelenségek (betegség, öreg-
ség) egyre inkább meghatározó tényezők az 
emberi élet megértésében: az egészség mint 
jólét példátlan fölértékelése rámutat az ember 
történetének e dimenziójára az emberi élet 
elemzésében. Ugyancsak rámutat az élet ru-
galmasságára a mesterséges eszközök emberi 
nagyságrendjében: ennek legnyilvánvalóbb 
bizonyítéka a humángenetika. Az emberi 
élet medikalizációja végül pedig nyomatéko-
sítja, hogy államaink maguk is egyre inkább 
„nyitott orvosi államokként” határozhatók meg, 
amelyekben korlátlan a medikalizáció: e kon-
textusban a társadalmi veszélyeket különféle 
betegségekkel azonosítják.

Romhányi Török Gábor fordítása
Forrás: Le Magazine littéraire, 2004. okt.

Titkos kert – dobozgrafika
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Boda László

Zuhanás
(posztmodern ballada)

Csak azt érezte akkor, hogy zuhan,
hogy merevedik teste s minden ujja, 
s időbe telik, tudta, míg az égből,
mint gyors meteor, a tengerbe hullna.

Tízezer méter ég és föld között.
Utasszállító, távolsági járat. 
Az egyik ablak csapjaival baj van.
Az anyag is kifárad.
Nagy reccsenés. A légűr mágnesétől 
az ablak keretestől kiszakad.
S a falánk huzat a hézagon át 
kiszippantja a bent lévők sorából 
a repülőgép egyik utasát.

Hogy mi miatt volt, azt majd kiderítik.
A végső ok a csökkenő profit.
Az ablakkal már volt baj, de a gépnek
indulni kellett. Az idő szorít.

Hulló csillagként egyre csak zuhan.
A percek múlnak. Öntudata bágyad.
Borzadva várja, mikor lesz már vége
a függőleges űrodisszeának.

Egy sorstársa jut hulltában eszébe.
Az is ablakból repült ki a mélybe.
A képernyő mutatta be a járdát,
amin kiterült. Nem volt baleset.
Egy manhattani felhőkarcolóból
lökték ki. S az csak ötven emelet…

Tíz kilométer zuhanás a gépből.
Űrruha nélkül. Feltépett zakója
lobog a térben. S mérni az időt
a bal csuklóján nincsen stopperóra.

Dehogy akart ő Nap-közelbe jutni,
mint Dédaloszfi Ikarosz, akit
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lerántott a mély, mert a lángoló Nap
megolvasztotta viaszszárnyait.
Nem akart mást, csak épségben lejutni,
mint a célhoz ért, egymást ölelő,
boldog utasok, akik nem ott ültek,
szerencséjükre, ahol éppen ő.
A katasztrófa megkímélte őket.
Csak egy hiányzik, de a gép leszállt.
S ők extatikus taps kíséretében
köszönthetik a bátor kapitányt.
Mért éppen ő? A vétkeit kutatja.
Magányos gyónás. Egyre csak zuhan.
Képek szakadnak föl az életéből.
S egy kábult sikoly: „Irgalmazz, Uram!”
A repülőtér. Őt hiába várják.
Hulltában küldi búcsúüzenetnek
a léghullámok postájára bízva
az üdvözítő végső szót: „Szeretlek”.

Nem tart soká. Alatta már a tenger.
Abba fúródik. Többé nem találja 
senki a testét. „Submersus in aquis”.
Alámerült a Csendes-óceánba.

Magyari Barna

Tornyok között

Nagyszalontán a Csonkatorony és a móka torony között
néha olyan hasztalan forgott életem,
mint egy feldöntött bicikli kereke,
mégis gyönyörű volt, amikor
a konok valóság felszíne alatt,
a szívemig vezető titkos lejárat megtelt szeretteimmel,
hogy ne legyünk sötétben.
A bájos kislányok fogaik parányi elemeivel
helyezték üzembe a fénylő mosolyt,
a hangsúly-hallból Arany János
kitartóan hordta nekünk a székeket,
hogy igazi magyar akcentussal üljük végig mindazt,
ami a kisebbségi megpróbáltatásból hátra volt.
Fals tézisek záporozó suhintásai között
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a nemzeti himnusz hüvelyében őrizgettük
legféltettebb kincsünket, a történelmi hazát,
a lélek körüli ligetben
esténként nagyokat sétálgattunk.
Én néha kézen fogva mentem egy lánnyal, akár a többiek,
máskor a mindenség fogott karon, flörtölt velem.
Ha csókolóztunk, beleláttam a költészet szájába,
s örömmel tapasztaltam a nyelv még mindig ép.

Már húsz éve eljöttem,
messze a múlt,
a Csonkatorony Nagyszalontán továbbra is ötszintes,
és tavaly teljesen felújították.
A móka torony viszont egyre rozogább,
de azt nem hiszem, hogy a versekkel körbeállványozott
derűt tatarozni bennem egy kőműves sincsen.

Rímkuvasz

Negyvenkét éves rímkuvasz,
kinézel rajtam, s megugatsz.
Fura
Kutya.

Habzik az idő perceket,
glóbuszt fürdet a képzelet.
S habot
tapos.

Nőmig elszakadt egy kis drót,
csóktól kaptam vakációt.
Nyál-net
szünet.

Kutatom az éden nyomát,
vajon hol élhetek tovább.
Magány
talány.

Valóság próbál álmokat,
a bajra sok a változat.
Zűr e
fülke.

Jól elvagyok a semmivel,
a kevés egész nem figyel.
Sok a
soha.

Lehet, lábam lesz a kezem,
ha magamhoz megérkezem.
Szolga
torna.

Néha egy korszak vagyok én,
bennem hallgat a táj s a fény.
Néma
éra.

Kanálnak mindig ott a szó,
a csönd kiporciózható.
Van mit
adni.

Öl a díler, ha nincs hasis,
már a végtelen is hamis.
Sír a
líra.
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Az üveghaza elreped

Szerelemszoknyát ölt a kikelet,
hozzá övnek feltesz pár ideget.
A csönd blúzokat dobál a képbe,
melyik passzol az emberiségre.

Ha szeretsz, szívtoll rajzolja érád,
máskor a vad kor fájdalma néz rád.
Lelkedben szélcsend sohasem lehet,
az üveghaza hamar elreped.

Százat guggol a táj zajos torna,
úgy ropog a semmi, mintha volna.
Agyamnak szabadnapja ma se lett,
szedi fel a jelent a képzelet.

Szövegben zöldell a nyelvtanpázsit,
ajkamnál a hangsúly ajtót pászít.
Emberhotelem megtelik szóval,
nyál hálóingben pihen az óhaj.

Emberi sport

Bőrömön küzd pár ránc s pár folt,
a múlás is emberi sport.
Tőled távol minden sötét,
bennem a jaj futja körét.

Nélküled az egész zárva,
csőd felé tart az agypláza.
Kocsmát nyit bennem a semmi,
csöndtől szoktam részegedni.

Ez a rím csupán alaKI
hiányzik nagyon valaKI.
A vers betűid adja KI,
s nyitom a szívem KI KI KI.
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I. A láthatatlan bíró előtt:  
Atti álma az események utáni  
feljegyzései alapján

A. már nem tudott képekben álmodni. 
A képeket áttörte a nappal gyermeke, a 
szó, álmában is csak beszélt, beszélt. Csak 
Meótisz maradt meg képnek, a háborítat-
lan természet utánozhatatlan gyönyörű 
képének.

– Meótisz, óh Meótisz!
Ősrégi ködökből felbukkanó távoli célok 

örökkön vissza-visszatérő, tovatűnő harmó-
niája.

Álmomban újra feloldottam gondolat és 
tett, képzelet és valóság ellentmondását az 
egyidejű örökkévalóság sejtelmében.

Tombolt a vihar, megeredtek az ég csator-
nái, elöntéssel fenyegetve a földet, ahol álltál, 
s mégsem féltél – hittél abban, hogy életed 
sziget, ahová nem tör be a rossz soha.

Aztán jöttek a hétköznapok, és őrölték 
megingathatatlannak látszó hited, mint 
a fában percegő szú. Akkor érezted, hogy 
meg kell találnod azt, újra rá kell találnod 
arra, ami a tied volt mindig, akkor is, ami-
kor őrlődtél a pillanat kísértései és az örök-
kévalóság vágya közt, a rendíthetetlen bi-
zonyosságot.

Magyar vagy! Egy ésszel felfoghatatlan, 
mindenekfelett és mindenekelőtt létező aka-
rat annak teremtett.

Percemberkék próbáltak ebből kibillen-
teni.

Élt a földön egy Benes nevű agyafúrt kis 
törpe – a cseh történelem legnagyobb tör-
péje –, aki azt hitte, becsaphatja a Teremtőt, 
embertelenül bánhat a magyarral, elűzheti 
szülőföldjéről, elveheti tőle ezzel a szülőföld-

jét, a helyet, ahol először sugárzott rá a ta-
vasz napja. Csehül járt.

Élt még egy másik, csúszó-mászó gonosz-
ságtól gnóm kígyó, Rákosinak hívták (bár 
úgy hírlik, 22 neve volt), büdösnek érezte a 
parasztot, a magyar parasztot, aki neki leg-
feljebb csak osztályidegen kulák volt, úgyis 
bánt vele, idegen módra.

Voltak ők is, a tudatlanok és gyengék, 
az álszentek, ők azt mondták a szemedbe: 
lóformátus! Azért, hogy ne legyenek kétsé-
geid: ugyanezek egy sajátos szószörnyszü-
leménnyel riogattak, amikor csak tehették: 
telepes!

Telepes voltam saját hazámban! Hogy el 
ne tévedjek, keresni kezdtem Meótiszt – az 
örök otthont.

Mindenekelőtt el kellett hagynom szülő-
földemet, kellett, mert a hegy, a domb, a föld, 
a levegő, benne a szabadon szárnyaló mada-
rakkal az enyém volt ugyan – közegem és 
örömöm volt a táj –, de az emberek nem fo-
gadtak be ott, ahová a lenini–sztálini–benesi 
(egyesek számára ma is politikailag korrekt) 
nemzetiségi politika vetette szüleimet, az 
új föld eltakarta őket (előbb apám, majd 
anyám), de nem ápolta. Miénk volt az a föld, 
de ellenséges idegenek között nem lehetett 
otthonunk.

Nem akartam menekülni, bár űztek, 
ugyan nem nyúlt utánam kard, csak lelkileg, 
otthontalanná tettek. Elmentem végül, nem 
gyávaságból. Nyugalomra, békére vágytam, 
de találhat-e békét valaki ott, ahol apját meg-
fenyegették, még csontjait is kivetik a teme-
tőből, ha oda merészelik eltemetni, ahol év-
tizedekig élt. Volt-e más választásom? Nem. 
Lélekben ott vagyok most is, de soha nem 
lesz otthonom az a föld. Egyáltalán lesz-e 
otthonom a földön?

Major Zoltán

Meótiszi tulipán
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II. London színe és visszája,  
egy találkozás tükrében

Az alig szitáló eső, az itt nem túlságosan 
gyakori hűsítő keleti szél mintha annak az 
ódon Eurázsiának a leheletét hozta volna 
magával, amelynek közelségét a szigetor-
szágban még soha nem érezte igazán. Kubláj 
kán érezhetett valami hasonlót a távoli, lélek-
ben soha meg nem hódolt Kínában, amikor 
az északnyugati szél a mongol puszták oly 
jól ismert, otthonos illatára emlékeztette. 
Néhány mérföldre a híres-hírhedt londoni 
tőzsdétől ebben a gazdag, sűrű növényzettel 
fedett parkban – angolparkban – a látszatra 
kissé rendezetlenül ültetett fák között min-
den a megtervezettségre, az odafigyelő gon-
dozottságra utalt, ahol semmi sem nő csak 
úgy véletlenül.

A puritanizmus eszmei gyökereit és a kü-
lönféle morálfilozófusokat tanulmányozandó 
több éve élt már a szinte bárgyúan bárdolat-
lan – még a vicceik központi gondolata is a 
káröröm és a megszólás volt, óh hogy utál-
ta ezeket a skót és egyéb tárgyú vicceket –, 
nyers, mégis alapjában véve a mindennapi, 
futó érintkezésekben valahogy bántón tapin-
tatos: igen, talán valójában közömbös em-
berek között. Nem értette ellentmondásos 
természetüket, fel nem foghatta, mire olyan 
büszkék? Talán a gazdagságukra? Nem! Hi-
szen sokszor a fösvénységig precízen fukarak 
voltak. Vagy a hazaszeretetükre? Ez sem le-
het, mert milyen hazaszeretet az, amely vá-
logatás nélkül űzi ki a nagyvilágba az otthon 
megélni nem tudó embereket. Hiába, közel 
volt a tenger, mehetett mindenki szabadon, 
amerre látott, megszerezni azt, amit a szülő-
föld, a haza vagy csak egyszerűen a mostoha 
természeti viszonyok nem adtak meg. Nem 
tartotta vissza őket senki, nem sajnálta őket 
senki. Sőt… Mindent ellepett, mindenkit 
magával ragadott a vad hajsza a vagyonért, 
a még több pénzért, amiből sohasem elég… 
Ez maradt a puritanizmusból, vagy az, ami 

most körülveszi talán mégsem a puritaniz-
mus öröksége? A hosszú századok alatt a tár-
sadalom mégiscsak kitermelte magából a szo-
ciális gondolatot. De, mégis van-e köze még 
a morálhoz a Public Privat Partnershipnek? 
Annyi bizonyos, Richard Baxter forog a sír-
jában.

Sok emberrel beszélt már, szeretett volna 
komolyabb, mélyebb eszmecserét folytatni 
velük, de hamarosan és minduntalan rá kel-
lett jönnie, az angol társalgás a képmutatás 
magasiskolája. Beszéljünk másról, ez volt 
minden társalgás vége. Ha megkérdezte, mi-
ért van náluk olyan sok terjedelmes golfpá-
lya, és az nem veszi-e el a mezőgazdaság és a 
kisemberek megélhetése elől a földterületet, 
elő lehetett készülve, hogy hamarosan a régi 
magyar földesurak hatalmas latifundiumai-
ról és teljes szociális érzéketlenségéről hall-
hatott aprólékos és kimerítő előadást.

Ilyen és sok hasonló gondolat rajzott a 
fejében, amikor régen látott barátjára vára-
kozott. J. F. K., mert róla van szó, magán-
életi válságok és igaztalan, legalábbis felfújt 
gyanúsítgatások nem egészen veszélytelen 
léggömbjei elől szaladt a tengerentúlra, de 
nem annak, ahogy várható lett volna, északi, 
hanem déli tájaira.

Felpillantva már hallotta is Juanito hangját.
– Attikám, mit nézel oly mélán, jelentő-

ségteljesen azokon a jácintokon? – ez wimb-
ledoni jácint, évszázadok óta gondozzák, 
olyan, mint az angol demokrácia – inkább 
hasznosítottad volna azt a kis időt, míg rám 
várakoztál egy jó könyv olvasásával.

A megszólított azonnal kész volt a felelet-
tel, amely valójában kérdés volt.

– Juanito, csalódtam volna benned, ha 
nyughatatlan természetedhez hűen nem egy 
hónod alá csapott útikönyvvel jelented be 
érkezésed. Ezúttal a világ mely kies sarkát 
szemelted ki kutató, újat kereső hajlamaid 
kiélésének soron következő tárgyául?

A társalgás szokatlan módon tárgyilagos 
indulása meglepően ugyan úgy folytató-
dott. Jó okuk volt erre, a részleteket mellőzve 
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hamarosan kiderült, hogy mindkettőjüket 
ugyanaz a cipő szorítja. Barátja bölcsessé-
gének a summázata egyértelműen kiderült: 
Vállalkozása, a világpiacra termelő, inten-
zív marhatartás a széles argentin mezőkön 
ugyan nem bizonyult veszteségesnek, mégis 
úgy érezte, ez az életforma fásulttá, kiégetté 
tenné előbb-utóbb. Pedig nagyon megsze-
rette a végtelen argentin pampát, az ország 
jó levegőjű fővárosát, egyedi, semmivel sem 
összehasonlítható, ám az európaira emlékez-
tető változatos konyhakultúrájú éttermei-
vel, kiskocsmáival. A megértésen túl még 
együttérzett a különféle eredetű, egyszerű 
emberekkel is, akik Európa számos országá-
ból leltek újra otthonra.

Otthon, édes otthon! Idézte fel a sok 
évszázados angol érzület oly szembetűnő 
jellegzetességét. Bökkenő csak ott volt, 
hogy Juanito rájött: a magyar ember nem 
viszi magával otthonát – ellentétben az an-
gollal – a nagyvilágba. A magyar érzület 
jellegzetessége: föld és lélek széttéphetet-
len összetartozása. Talán még az ősi no-
mád gyökerek, a gyakori űzöttség kemé-
nyítette meg a magyar szívét, olthatatlan 
vágyódást ültetve belé a mozdíthatatlan 
szülőföld iránt.

Tudod, Atti: Egyszer meg kell állapod-
ni az ifjúság viharai után, levetni az örök 
idegenség ruháját, és visszatérni oda, ahol 
először sugárzott rád a tavasz napja, ahogy 
ezt a régi német romantikus költő egyszer 
már megírta. Talán csak egy híres kivétel 
volt e sors alól, névrokonod, Etele nagy ki-
rály, aki, reméljük, nem bánja, hogy közel 
a Dunához, kényszerűségből egy kisalföl-
di domb alatt – örökre összeforrva e tájjal 
– alussza örök álmát, nem feledve persze 
Itilt. Juanito itt egy pillanatra megállt a 
beszédben, aztán komor, gondterhes, sú-
lyos hangon hozzátette: Az embernek egy 
élete, egy szerelme, egy hazája és egy örök, 
igaz Istene van.

Atti tudta, hogy Juanito az általános érvek 
mellett említhette volna személyes indokát 

hazamenetelének: igyekezett haza rég nem 
látott egyetlen kislányához.

Bizony Attinak is haza kellett mennie. 
Kellett. Ösztöndíja lejárt, nem volt már ked-
ve újabb alázatos, álságos és körülményes 
pályázatírással bíbelődni. Mindenekelőtt 
pedig hirtelenjött, feltétlen és személyes oka 
volt a hazamenetelre. Így hát elindultak, 
előbb ő, még aznap, majd ügyeinek intézése 
után hamarosan barátja is.

III. Egy ország a csillagon:  
a – még – létező Magyarország

A repülőgépen eléje tették a Business Week 
című lapot, mint a legyek az elmosatlan 
edényen, kötőszavakként sűrűsödtek ben-
ne az újsütetű varázsigék: outsourcing, aztán 
vizitdíj, ágyszámleépítés és így tovább…

Ferihegyen azonnal taxiba szállt. A for-
galom kisebb döccenőktől eltekintve fo-
lyamatosan ömlött oda-vissza, pörgött az 
ország, amióta az emberarcúnak is mon-
dott történelmileg kialakult létező szoci-
alizmus mutatványosbódéját átfestették, 
és építették – hasonlóan külföldi példákat 
másolva – az embertelenarcú megdönt-
hetetlen kapitalizmust. Gazdaságpoli-
tikai elmélkedéséből nem várt döccenő 
ébresztette fel. A sorban valaki mobiljára 
figyelve kissé rákoccant az előtte haladó 
terepjáró hátsó lökhárítójára. A sofőrjének 
is hirtelen fékeznie kellett. Az erős lök-
hárítóknak köszönhetően és a szerencsé-
nek is, a sorban nem történt semmi baj. A 
forgalom szinte zavartalanul továbbfolyt. 
Atti kocsijának vezetője a feszültséget ol-
dandó bekapcsolta a rádiót, ahonnan nem 
nyugtató zene szólalt meg, hanem egy 
rikácsoló, ám annál öntudatosabb hang 
szinte rátarti módon, büszkén hajtogat-
ta: „Hazudtunk éjjel-nappal… nem kicsit, de 
nagyot…” Az utóbbi szavaknál felvitte a 
hangsúlyt, mint a csibész kisgyerek, ami-
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kor legújabb csínytevésének részleteivel 
szórakoztatja a nagyérdemű közönséget. 
Atti eddig úgy tudta mindig, és nem is 
akárhonnan, hanem ősi, autentikus for-
rásból: Az igazság fénylik, mint a csillag, 
és megmarad mindörökké. Meghökkent, 
rosszallóan nézhetett a sofőrre, aki kérés 
nélkül is kikapcsolta a rádiót.

Haza sem ment. Amikor belépett, már 
többen voltak a fülledt, levegőtlen kórterem-
ben – köztük az egyik szomszéd, a távoli ro-
kon is, aki a hírről értesítette – anyja körül. 
Pár lépésre tőle váratlanul pittyent egyet a 
zsebében maradt mobil – ezért is haza kellett 
volna menni, de nem lehetett, sietnie kellett, 
gyorsan a rokon gondjaira bízta a kis gépet, 
aki kiment vele.

Atti szíve összeszorult, alig ismert anyja 
fájdalomtól meggyötört arcára, le is fogyott. 
Agyvérzés. Egy napfényes szeptemberi dél-
után érte. A postás egy levél kíséretében a 
helyi felszámolt tsz jogutódjától vagy talán 
csődbiztosától csekket hozott, amelyben az 
állt, hogy a kárpótlási folyamat során történt 
állítólagos szabálytalanság vagy határidő el-
mulasztása miatt fizessen ennyi meg ennyi 
Ft-ot nyolc napon belül.

Anyjához lépve az egyik rokon még fon-
tosnak tartotta fülébe súgni: az orvosnak és 
az ápolónőnek dugtunk ám a kezébe…, mert 
különben hozzá sem nyúltak volna.

Anyja már alig tudott beszélni, a folyadé-
kot lenyelni is erőfeszítésébe került. Zsuzsa 
jön? – kérdezte. Zsuzsa a fia felesége volt, 
aki még egybekelésük előtt elfogadott egy 
a sintoizmus kutatására kiírt japán ösztön-
díjat, ezért volt most távol. Igent bólintott 
anyja kérdésére, akin látni lehetett, hogy 
lelkét a testével már csak egy nagyon vé-
kony és gyenge szál köti össze, mégis ez a 
pókhálóvékony szál még elég erős volt ah-
hoz, hogy pár szót érthetően, tagoltan ki-
mondjon: becsületes, magyar református 
parasztasszony voltam, ugyanolyan ember, 
mint bárki más.

Szóltak az orvosnak, aki a közelből ha-

marosan jött is, tökmagot köpködött; ami-
kor meglátta a hozzátartozót, a felnyitott 
tökmaghéjat bedugdosta fehér köpenye zse-
bébe, a másik kezében egy zsebrádió szólt, 
a nemrég, az úton hallott szörnyű hang: Ha-
zudtunk… nem kicsit, de nagyot…

A fiú nem gondolt semmire, egy pillanat 
alatt ott termett, kitépte az orvos kezéből a 
rádiót, és iszonyú csörömpöléssel a folyosó 
ablaküvegéhez vágta. A hang, a hazugság 
apoteózisának hangja végleg elhallgatott. 
Megfagyott a levegő…

A mobilon egyébként felesége üzent, hogy 
már elindult haza.

Amikor Atti végre a hosszú, mozgalmas 
és tragikus nap után holtfáradtan hazatért 
az üres szülői házba, aludnia kellett volna, 
hogy test és lélek kipihenve a fáradtságot 
megújulhasson, de aludni egyáltalán nem 
lehetett. A faluban, amely időközben már 
régen elnyerte a városi rangot, valami tök-
fesztivált vagy talán bornapokat tartottak, 
kisebb megszakításokkal kora hajnalig pu-
fogtak a tűzijáték petárdái. Dans macabre! 
Hajnaltájt nehéz szívére fordulva végre 
elaludt. Még arra gondolt: Ez már egy 
más(ik) világ.

Valamikor kora délután, felébredéskor 
egy álmára emlékezett vissza. Pajtájuk 
előtt állt, szemben vele a dombokkal kö-
rülvett határ. A táj néptelen volt, sehol 
egy élőlény, még madár sem járt, csak 
száraz, levelüket lehullatott faágak. A ku-
tyája mellette ült, jobb oldalán, csendben 
együtt nézték az első hó leestét, amint las-
san szállingózva nem takarta be az egész 
barna földet, csak beszórta hófehér pöty-
työkkel. Olyan volt, mint egy Szinyei-fest-
mény. 

Körülötte a magány, a csend és a néma-
ság, a visszhangtalan világ.

Néhány nap múlva megtörtént a temetés. 
Anyja utolsó szavait, amelyekkel meghatá-
rozta önmagát, a lelkész nem említette. Ő 
tudja – ha tudja – miért. Csak annyit kérde-
zett: Halál, hol a te fullánkod?
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IV. Megnőtt lélek –  
összement mikrokozmosz

A régi ház a nagy telekkel hosszan nyúlt 
el egy patak partjáig. Atti egy verseskötet-
tel a kezében ballagott ki az évtizedek óta 
nem látott, gyermekkorában szinte naponta 
felkeresett helyre. Meg kellett kerülni egy 
kerítést, amelyet a teleknek a patak felé eső 
részét évtizedekkel ezelőtt kisajátító szocia-
lista közlekedési nagyvállalat húzott fel seb-
tében. A kerítésen belüli részt szinte azonnal 
lebetonozták.

A patakpartra érve megdöbbent. Sejtette, 
hogy nem ismer majd rá a régi hangulatos 
környezetre. A változás legfeltűnőbb jelleg-
zetességét egy szóban fogalmazta meg: Ösz-
szement, ami gyermekkorában nagy volt, az 
most szó szerint összement. Emlékezett, itt 
egy kis Meótisz volt buja növényzettel. Ha 
már nagyra nőtt a fű, kihajtották két tehe-
nüket, és azok lelegelték. Ezt a tevékenysé-
get egy idő után már nem lehetett folytatni. 
Egyik nap éktelen berregéssel, pöfögéssel, 
egy motoron megjelent ott a tsz párttitkára. 
Anyja épp fogta a két tehén nyakában lógó 
kötél szárát, bár anélkül is tudták, a kuko-
ricásba nem mehetnek be. Ez bizony klasz-
szikus tettenérés volt. Fizetni ugyan nem 
kellett, de hosszú, hangos üvöltözés kíséreté-
ben anyja tudomására hozták, hogy ez nem 
magán, hanem közterület, ezért a legeltetés 
tilos.

A történet teljességéhez hozzátartozik, 
hogy később ez a párttitkár a sors fintora-
ként „dicső” véget ért: közterületen, nyilvá-
nos gyűlésen a szocializmus magasabbren-
dűségéről tartott kiselőadása közben érte a 
szélütés, a helyszínen meghalt. A tragikus 
végkifejlethez – beszélték – hozzájárult az 
említett párttitkár mértéken felüli szeretete 
a bor iránt.

– Elkalandoztam – rótta meg magát Atti. 
Körbenézett. – Itt valahol egy kis vízesést 
építettem, amelynek nyugalmas öblében 

nemcsak csiborok, rákok, hanem valóságos 
halak is feltűntek. Valahol itt kell lennie egy 
kis szigetnek. Semmire sem lehetett rátalál-
ni, még arra a sok tulipánra sem, amelyet 
kertjükből hozott ide ki, és elszaporodtak, 
most mutatóban sem talált. Persze, hiszen 
nem gondozta senki, mint a wimbledoni já-
cintokat! Szomorúan kellett tudomásul ven-
nie, hogy ahol azelőtt egy kis Meótisz volt, ott 
most egy büdös, bűzös kis pocsolya – igen, 
ide tették a vágóhidat a közelbe, jutott az 
eszébe – csurgadozott. Még ezt a pocsolyát 
sem lehetett látni, úgy kellett megkeresni a 
köré nőtt vadkender és parlagfű közt. Hiába 
nem kiskerttulajdonosé volt a terület, ezért 
nem fog itt és most, sem máskor megjelenni 
egy hivatalos közeg, akit a világért sem illet-
nének ma olyan csúnya szóval, mint párttit-
kár, jobban hangzik a szakigazgatási szerv, 
hogy bírság kíséretében kényszerkaszálást 
rendeljen el. Tegyük hozzá, a tehenek életét 
sem zavarják meg egy olyan kegyetlen be-
avatkozással, hogy kikergessék őket a szabad 
mezőre legelni a hatalmas komfortos, számí-
tógéppel vezérelt istállónak mondott, hús- és 
tejalapanyag gyárból. Bár – gondolom – ez 
a növényzet még a modern teheneknek sem 
ízlene.

Atti ismét kénytelen volt megróni magát: 
Feltöltődni és emlékezni jött ide, és lám, a 
múlt szépségét folyton elnyomja az, ami ak-
kor is csúnya és rossz volt, és minduntalan 
belecsöppen a zavaros mába. Semmi sem 
olyan, semmi sem az… Elmúlt, és itt dübö-
rög a kétes és tisztátalan jelen, ami folytatja 
a múltat…

– Atti, ne nosztalgiázz! – Ébresztette fel 
személődéséből Juanito erőteljes hangja:

– Tudod, mire jöttem rá? – szólt hozzá 
vigasztalólag. – Ők már bennünk élnek to-
vább, nekünk pedig még itt a földön a ki-
jelölt úton – senki sem választhatja meg a 
helyet, a kort és a népet, amelybe születik 
– kell befutni sorsunkat. Életünk iránya 
részben már születésünk előtt kijelöltetett. 
A tartalom, amit meglátunk ezen az úton, 
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már nagyban függ tőlünk. A szakadékokat 
kikerülni és megtalálni a tiszta levegőjű, lé-
lekkel áldott termékeny völgyeket, segít ne-
künk ebben a szabad akarat és a kegyelem. 
Életünknek addig lesz értelme, amíg a kije-
lölt úton célt és feladatot találunk, amely-
nek fáradságos munkálásával, teljesítésével 
jobbá, szebbé tesszük közösségünk, népünk 
életét. Neked nem kell magyarázni, hogy a 
közjó nem születik meg magától, az okos ön-
zés – reméljük, egyre többen belátják – nem 
építi, ellenkezőleg, roncsolja a társadalom 
szövetét. Az ember pedig, mint tudjuk, tár-
sas lény, csak a bolond él magának. – Juanito 
itt úgy érezte, vissza kell térni nyugalmas 
terepre, ezért hozzátette: – Egyensúly kér-
dése minden. Kell tudni időt szakítani, kell 
lenni lelkierőnknek – szemlélődni. Ahogy 
a latin mondja: fontos a vita contemplatíva, 
nem csak a tevékeny élet.

Végre Atti is megszólalhatott. Bár alapjá-
ban véve hasonlóan gondolkodott, a hangsú-
lyokat valahogy másként látta. Záporoztak a 
kérdései: Te nem érzed úgy (időnként), hogy 
a társadalom olyan, mint egy hatalmasra bur-
jánzott bolondokháza, amelyben a legtöbb 
ember csak magának él, csak a maga hasznát 
keresi? Mindegyiknek van egy külön bejára-
tú túlélési stratégiája, mindegyik azt hiszi, 
megússza… nem, nem fogja megúszni. Ezt 
sem ússza meg, a mostani helyzetet.

Atti itt nyugalmat próbált magára eről-
tetni, de továbbra is csak kérdéseket tehetett 
fel, egyszerűen nem tudott semmi szépet 
mondani: Feladat az itt lesz bőven, és cél is 
van, csak lesznek-e hozzá társak? Érdekel-e 
itt és ott a nagyvilágban valakit más, mint 
az éppen felhajtandó pénz megszerzésének 
eszközei? Pénzt, de sokat, ez az élet vagy in-
kább világszemlélet a mai világban, és ebbe a 
mókuskerékbe azt is beültetik, aki egyébként 
semmi pénzért nem ülne bele. Megvannak 
az eszközeik, az igények és fölös szükségletek 
ösztönzése, amely emeli az árakat, költsége-
ket… Kütyü kütyüt, gépezet gépezetet, szer-
kezet szerkezetet szül, és már nem az lesz a 

feladatuk, hogy az embert szolgálják, hanem 
hogy figyeljék és kizsigereljék. Felborultak 
az arányok és egyensúlyok, forog a rendszer, 
és közben betemet bennünket saját magunk 
anyagi és lelki szemete.

Akar-e itt a világban még valaki alkotni, 
amikor csak a szolgalelkű spekuláció fizető-
dik ki. A nagy költség-haszon elemzésben 
kézen-közön elveszett az ember. Mammon és 
a félszemű Plutosz, aki mindig többet akart: 
pénzt, anyagi javakat, hatalmat megrontotta 
az első teremtést, a bomlás a szakadék szélére 
vetett minden természetes közösséget: a csa-
ládot, a népet és az embert. A huszonnegye-
dik órában vagyunk. 

Atti szégyellt volna tovább beszélni, úgy 
érezte, ennyi „kultúr-pesszimizmussal” már iga-
zán nem terhelheti meg gyanútlan és mindig 
földön járó barátját. Különben is, nem ezért 
vannak itt az összement patak partján.

V. Sok kicsi Sztálin –  
Csak azért is becsület

Így egy kis időre a csend és hallgatás vet-
te át a maga szerepét, aztán Juanito lassan, 
tagoltan fogalmazva, minden diplomáciai 
érzékét bevetve, a globális dimenziókból 
hétköznapi mederbe igyekezett terelni a 
beszélgetést: Tudnék vitázni veled, de saj-
nos, sok az igazság abban, amit mondtál. 
Épp elég ahhoz, hogy fejbe kólintsa az 
embert. Amiért viszont nagyon meg kell 
dicsérjelek, az egy kiveszőben levő gondol-
kodásmód. Egy olyan korban, amelyben el-
tűntek az önálló meggyőződéssel, vizsgáló, 
kritikai szellemmel rendelkező egyénisé-
gek, a kételkedő, vívódó, a dolgokat késznek 
nem elfogadó szellemek, a te hozzáállásod, 
egyéniséged: érték. Manapság minden a 
tömegkonformizmus felé hajtja az embert: 
Fogadd el a dolgokat úgy, ahogy vannak, ez 
a világ a létező világok legjobbika, próbálják 
elhitetni velünk. Tudjuk, nem így van. De 
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van egy vigaszunk és újjáalkotónk, a művé-
szet, a jó könyv, amelyet ott szorongatsz a 
kezedben. Addig is, míg elkészítem a kel-
lékeket egy kis harapnivalóhoz, olvass fel 
egy verset, amely ideálisabb régiókba repít 
bennünket. 

Elkezdte kirakni az eszközöket: serpenyő, 
faszén, egy tanyasi tojás feliratú kartondo-
boz is előkerült.

Juanito jól ismerte már barátját ahhoz, 
hogy észrevegye, legutolsó mozdulatánál 
Atti homlokán a ráncok komoran függőle-
ges irányban kezdtek rendeződni. Először 
tapintatot szeretett volna gyakorolni, aztán 
mégis kicsúszott a száján az aggódó kérdés: 
– Gond van, Atti?

Bizony kísértett a múlt, anyjával kapcso-
latban… Az úgynevezett tanyasi tojások – va-
lójában falusi – két történetet hoztak elő Atti 
emlékezetéből. Az egyik kisszerű, szokványos, 
a maga nemében mégis gonosz és kártékony 
emberi magatartást emelt ki a felejtés homá-
lyából. Kisiskolás korában egy meglehetősen 
rosszul tanuló és szegény, mondhatni nincs-
telen – korabeli álszociológiai terminológiával 
szegényparaszt – osztálytársa azt terjesztette, 
hogy azért kap jó jegyeket, mert anyja tojást 
hord a tanítójának.

A másik történet évekkel későbbi és kö-
vetkezményeiben maradandóan tragikus: 
– Emlékszel, Juanito, a régi piacra, a kas-
tély mögött. Tudod, anyám időnként – in-
kább csak a társaság kedvéért, hogy embe-
rek között legyen – egy-két aprósággal, 
petrezselyemzöldjével, egy-egy virágtővel, 
néhány darab tojással kiment a piacra. Volt ott 
egy pár méteres kapu, azon kellett bemenni, 
természetesen állt ott egy karszalagos cerbe-
rus, aki pár forintért belépő vagy inkább el-
árusítójegyet árult, azoknak is, akiknek nem 
volt standjuk, csak úgy álltak ott a piac terü-
letén. A jegy egy kis félcédula volt, bélyeg 
nagyságú, de nem ragasztható, mint egy régi 
mozijegy. Egyszer csak megjelent az anyám 
mellett a helybeli pékmester azzal, hogy jön 
az ellenőr, készítse elő a jegyét. Ekkor vette 

észre anyám, hogy elveszett a jegye, sebaj, a 
mellette lévő hölgy megerősítette, hogy vett 
jegyet, sőt említette, hogy a jegyárusító is bi-
zonyára emlékszik rá. Az ellenőr azonban a 
pékmester pusmogására hallgatott. Felszólí-
totta anyámat bírság fizetésére, aki erre nem 
volt hajlandó, mivel már – mint mondta – be-
csületesen fizetett, be sem engedték volna… 
Az ellenőr önkéntes és hívatlan segítőtársá-
val azonnal kirohant a piacról, mint Zrínyi a 
szigetvári várból. Hamarosan jöttek is vissza, 
most már összesen hárman, két személlyel 
megszaporodva. Hatósági közeg mindkettő, 
az egyik a rendőrkapitány, ha jól emlékszem, 
őrnagyi rangban, a másik egy egyenruhás 
fakabát. Olyan gyorsan mentek, hogy a jegy-
árus cerberus már nem szaladhatott utánuk. 
Ha akart volna sem hagyhatta el fontos őrhe-
lyét. Ezután már csak annyi történt, hogy az 
őrnagy, aki egyébként az utcánkban, tőlünk 
nem messze lakott, magas kőfallal körülvett 
telken, felszólította anyámat: vagy azonnal 
fizet, vagy az egyenruhás, amúgy pisztollyal 
rendesen felszerelkezett rendőr bevezeti a ka-
pitányságra a megfelelő kényszerítő eszközök 
igénybevételével.

Anyám az eset után fokozatosan leépí-
tette külső kapcsolatait, nem állt szóba 
senkivel. A hozzátartozókon kívül csak 
egy-két nagyon régi ismerőssel beszélt, de 
még azokhoz is tartózkodó volt. Ki nem 
járt, egyenruhástól félt, a kéményseprőtől 
egyenest rettegett. Később egyszer a város-
ban kerékpárral mentem valahová, hirtelen 
előttem egy kis moped vette be a kanyart. 
Felfordult. Keze-lába égnek állt, de lassan 
feltápászkodott. Külsőre mulatságos jelenet 
volt, annál is inkább, mert a motorosnak 
nem esett semmi baja. Nézem, ki lehet. A 
pékmester. Az esetet elmondtam anyám-
nak: csak nézett maga elé, nem nyilvánított 
érzelmet, kitörölte az emlékeiből, pedig 
tudta, kiről volt szó. 

– Atti, ne mondj többet, most már értem, 
Édesanyád a halála előtt miért tartotta fon-
tosnak hangsúlyozni a becsületet. 
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Percekig magukba roskadva ültek. Aztán 
elkészítették azt a bizonyos tojásrántottát, 
argentín vörös bort ittak rá, és végre Atti – 
hazatérésük apropóján – felolvashatta Dutka 
Ákos Meótis leánya című versét:

Csodákat álmodtunk messze napnyugatról
Lidérces Meótis száz alkonyatán…
Azóta, látod, álmunk testet öltött.
Magyar Babilonban palotás az út,
Koldusai lettünk cifra városoknak,
S lelkünkben a régi puszta dala búg.

A társalgás lassanként, igaz súlyos gondok 
közt, hétköznapi mederbe terelődött. Juanito 
azzal búcsúzott: Csak azért is újrakezdjük.

Szerzői közlés: Pár év múlva Atti eladta 
azt a házat, amelyet szülei soha nem érez-
hettek sajátjuknak, és nem messze egy termé-
szeti környezetében hasonló tájon, a hegység 
másik oldalán építi új saját otthonát, azzal 
a gyermekkori önfeledtséggel, komolyság-
gal, amellyel oly régen Meótiszt építgette. 
Reméljük, sok ideje lesz gondozni régi-új 
meótiszi tulipánjait.

Matyikó Sebestyén József

Ünnepi üzenet
Kálmán Imrének

Mi történik ha árverezik a házat,
csapzott éjek fényein túl?
A színház, dallamok-operett-világ
az Örökkévaló foglalatában.
 
Élő és halott polgáraival
a ház, hol éltem 
a kerti pad marad csupán
és ma dallal gyöngyözve
szóla a madár, a kakas már –
vesztőhelyem mezejében megölel,
SIÓFOK–BUDAPEST–BÉCS–
MOSZKVA–PÁRIZS–NEW YORK –
miként a világ térdre roskadását –
megéltem,
a semmi napja üvegtengeren
s úgy lett hazája végre a
vándorlás embereinek
a bárány, kit megöltek.
És lelakatoltak három ládát,
simogatták az elmenőket,
akár egy gyönyörű egészet.
Az otthagyott ház ajtaján
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utoljára érintett mezüzét.
Élő és halott polgáraival
a ház, hol éltem és ma is
ujjaimmal a világ hálóján élek.

A színház, dallamok 
„jaj cica, te rongyos élet,
szép város
Varasd és Kolozsvár”
Trianon
Örök siratófal –
Monarchia – operettvilág
az Örökkévaló foglalatában. 

Elhangzott Kálmán Imre születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett  
operettszínházi ünnepségen. 2007. október 20-án.

Tarnai László

Kataklizma

Gyakran sétáltam 
képzeletben Áprily Lajossal
talán Szentgyörgypuszta
völgyének csöndjében
vagy a visegrádi erdő
bükkfái nyírfásai 
szőke hársai között
Hallgattuk
a nyugtalan szajkó rikoltását 
kakukk szavát a vízzúgáson át
Közben az őzeket figyeltük 
amint az érhez érve 
csillapították szomjukat
Szóltunk a gallyszedő asszonyokhoz 
akik a mohos gyeppel benőtt 
ösvényen lépegettek mezítláb
Ragyogott a rét 
s képzeletben Áprily Lajossal 
hanyatt feküdtünk a füvön
aztán gyönyörködtünk
a békés napvilágban
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Kedves képzeletemet 
az erdőirtás felejteti 
mert fejsze csattog 
dőlnek a bükkök gyertyánok 
égerek tölgyek fenyők
Hervadt lombjukat 
ravasz szél sodorja a pocsolyába
Gyászba öltözött a völgy 
mintha csönd ülné a tájat 
akár a fekete ruhás ravatalt
Pedig vad vihar zúg 
s a vége-nincs zápor 
mindent tönkretesz
Sírva menekül az őz 
szarvas iramlik amerre lát 
sárga nád közé bújik 
a riadt szemű vadkacsa
A keselyű 
éktelen nagy vijjogással
a zord hegy tetejére száll
ahol ködbe burkolózva
biztonságban érzi magát
s nem érdekli a völgyet pusztító 
kataklizma

(Áprily Lajos százhúsz éve, 1887. november 14-én született, negyven évvel ezelőtt, 1967. augusztus 
6-án hunyt el. A szerkesztőség e vers közlésével emlékezik szeretett és tisztelt költőnkre.)

Szent Antal szörnyekkel
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Mezey László Miklós

Turczel Lajos
(1917–2007)

Egy emlékkép a 80-as évek elejéről: Állunk Turczel Lajos tanár úrral a rekkenő júliusi hőségben 
Pozsonyban, a keskeny Stúr utca zúgó és füstös autóáradatától körülfolyt járdaszigetén, mellettünk 
hosszas csilingeléssel húznak el a piros villamoskocsik, a délutáni csúcsforgalomban örvénylenek a 
le- és fölszálló utasok, és a tanár úr e világvárosias forgalom kellős közepén – semmitől és senkitől sem 
zavartatva – a kisebbségi kultúra megtartó erejéről és lehetőségeiről magyaráz a tőle megszokott hol 
derűs, hol meg szenvedélyes hévvel. Egyik karját tömött aktatáska húzza, a másikkal élénken geszti-
kulálva fejtegeti a Fábry Zoltántól axiómaként elfogadott tétel igazát, miszerint a szlovákiai magyarság 
sorsa nem kis részben irodalmától függ. Utólag immár jelképi erejűnek érzem a pillanatot, hiszen ott 
és akkor az történt, ami Turczel Lajossal rendszeresen történt: mindenkor, mindenhol és minden körül-
mények között valami fontosra tanított. Alakja nemcsak a tudósi és pedagógusi munkálkodás alázatá-
nak és szívósságának példája, de azé a kisebbségi életkörülmények között nélkülözhetetlen „tűzfelelősi” 
magatartásé is, amelyik az alkotásban szolgálatot lát, éspedig népe szolgálatát.

Az első világháború gyászos mozgalmasságú 1917-es évében született Ipolyszalkán, amelyet – meg-
annyi magyar várossal, faluval egyetemben – három év múltán a nagyhatalmak Csehszlovákiának 
juttattak. 1933-tól az érsekújvári gimnáziumban tanult, ahol a neves pedagógus, esszéíró, Krammer 
Dezső biztatja, lépjen irodalmi pályára. A körülmények és a lehetőségek közötti igencsak szűk ösvényen 
azonban a budapesti jogi karig jutott el, 1942-ben jogi doktorátust szerzett. A tinta jóformán meg sem 
száradt az oklevelén, amikor angyalbőrben és a fronton találta magát. A foksáni hadifogolytáborból 
hazatérve öt évig állami mezőgazdasági üzemek tisztviselőjeként dolgozott. 1951 és 1955 között elvé-
gezte a pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar szakát, ezután igazgatta a komáromi magyar tanítási 
nyelvű gimnáziumot, adjunktus lett a Pedagógiai Főiskolán, majd egyetemi oktató, később – nyugdí-
jazásáig – tanszékvezető tanár a pozsonyi Komensky Egyetem magyar irodalmi tanszékén. Ennyi a 
kivonatos életrajz. De mennyi benne a XX. századra jellemző fordulat, elágazás, kitérő és kényszerű 
késettség! És még több az emberi, pedagógusi, tudósi, szellemi teljesítmény!

Meglett férfiként lépett a kisebbségi irodalmi életbe, annak is a zsdanovi szocialista realista esz-
tétikától megnyomorított, sematikus korszakába. Ő azonban – tisztánlátásán és tehetségén túl, talán 
éppen megkésettségének köszönhetően – pályakezdőként is meglepően érett írásokat közölt, például 
Arany Jánosról és a XIX. századi magyar és világirodalom klasszikusairól. Az akkori szlovákiai magyar 
művelődés nagy öregje, mentora, Sas Andor tanácsára, biztatására a kisebbségi irodalommal kezdett el 
behatóbban foglalkozni. Életre szóló elkötelezettség és munkaprogram lett e döntés következménye. 
Keveseknél érezni, hogy élet és irodalom egy ember sorsában ennyire összefonódjék. Turczel Lajos szá-
mára az élet – minden tekintetben – az alkotás szolgálója lett, olyannyira, hogy családot sem alapított, 
egyedül a munkájának élt. Hiszen a (kisebbségi) létezés – sűrítetten, jelképi erővel, művészi igénnyel 
– a (kisebbségi) irodalomban szólal meg, az irodalom vet rá erős fényt, az tükrözi vissza az élet esszen-
ciális igazságait vagy épp hamisságait. E vélekedése részint a Fábry Zoltántól származó „morál-esztétika” 
folytatása, részint azt a meggyőződését tükrözi, hogy kisebbségi létkörülmények között a legfőbb 
nyelvi-szellemi összetartó erő az anyanyelvű oktatás mellett a kisebbségi lét sajátosságait igényesen 
ábrázoló irodalom.

Sosem személyes célok vagy ambíciók ösztönözték és vezérelték munkásságában; mindig a szükség 
támasztotta feladat volt az, amelynek vállalása szolgáló hivatásává vált. Kritikus sem azért lett pályája ko-
rai (az 50-es évek derekától a 60-as évek közepéig terjedő) szakaszában, mert abban lelte örömét, hanem 
azért, mert a II. világháború utáni újraindulás nehézségeivel küszködő szlovákiai magyar irodalomnak 
képzett kritikusra volt szüksége. Hamar rendszeressé vált és terjedelmessé nőtt műítészi munkássága 
egyedülivé tette őt határozott programjával. Pedagógiai vétetésű ars criticája szerint a „semmi talajáról” 
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1948 után indult kisebbségi magyar irodalmat mindenekelőtt föl kell dajkálni, írót (!) és olvasót tudatos 
műértővé kell nevelni, és a mennyiségi gyarapodás közben tudatosan terelgetni az igényesség mértékké 
válása felé. (Ezek a ma már evidens gondolatok az 1950–1960-as évek fordulóján a szigorú ideológiai elvá-
rások súlya alatt szinte eltörpültek.) Műelemző, kritikai írásokat tartalmazó kötetének, a beszédes című 
Írás és szolgálatnak (1965) a programja két tényezőre épült: okosan az igényességre figyelmeztetve bírálni, 
miközben kedvet ébreszteni íróban és olvasóban az újabb művek iránt. Amikor, nagyjából a 60-as évek 
derekától a kisebbségi irodalom eljutott a minőségi irányú „öntisztulás” fázisába, Turczel Lajos fölhagyott a 
kritikaírással, és – tanári munkája mellett – teljes figyelmével az irodalomtörténet felé fordult.

Ugyanis az 1960-as évek közepén – természetesen nem függetlenül a csehszlovákiai szellemi élet 
fölpezsdülésétől – nyilvánvaló lett a kisebbségi magyar értelmiség előtt is, hogy az irodalom teljesí-
tőképessége nem pusztán a termés bőségén, a kiválasztás minőségén múlik, hanem múlttudatától is 
függ, önnön hagyományaihoz való egészséges viszonyától. Márpedig ismert irodalomtörténeti tény, 
hogy a megkésve, 1948 után újraindult szlovákiai magyar irodalom elégtelenre vizsgázott hagyomány-
ismeretből. Hagyományfolytonosság nélkül nincs önismeret, önismeret nélkül pedig nincs irodalmi 
fejlődés. Ez a fölismerése – no és Fábry Zoltán meg-megújuló ösztönzése – nyomán látott neki a 60-as 
évek első felében, derekán a két világháború közötti szlovákiai magyar irodalom hagyományának föl-
térképezéséhez. Nem egyébről volt szó, mint a polgári demokratikus Csehszlovák Köztársaság, az ún. 
„első respublika” keretei között működő irodalom létfeltételeinek áttekintő elemzéséről. Így született 
meg a Két kor mezsgyéjén (1967) című monográfiája, amely mindmáig a szlovákiai magyar irodalomtör-
ténet legmaradandóbb alkotása. Ha vannak bizonyos tudományterületeken alapvető könyvek, akkor 
ez vitathatatlanul alapmű. E szintézis után születtek meg a két világháború közötti korszak kisebbségi 
magyar irodalma részletkérdéseit megvilágító tanulmányainak gyűjteményes kötetei: a Portrék és fej-
lődésképek (1977), a Hiányzó fejezetek (1982), a Tanulmányok és emlékezések (1987), az Arcképek és emlékezések 
(1997), a Visszatekintés a szlovákiai magyar kisebbségi lét első szakaszára (2002). Olyan irdatlan irodalomtör-
téneti adattömeget hozott felszínre, amely – egyéni teljesítményként is – a XX. század második fele 
szlovákiai irodalomtudományában egyedüli jelenség. 

A múltismeret fontosságának tudata arra indította, hogy az olvasók ne csak elemző tanulmányokból 
ismerjék meg az első kisebbségi korszak irodalmát, de magukkal az eredeti szépirodalmi alkotásokkal 
is szembesüljenek. Így vált Turczel Lajosból a hagyományélesztő antológiák sorozatának válogatója, ösz-
szeállítója, szerkesztője, előszóírója, gondozója. Így született meg a két világháború közötti szlovákiai 
magyar novellisztika egy lehetséges keresztmetszetét fölmutató Örökség (1968) című antológia; s azután 
a többi: a szociológiai és riportirodalom válogatása, Az éhség legendája (1975), a kisebbségi elbeszélő iro-
dalom gyűjteményes kötete, a Szlovenszkói vásár (1980), a kisregény műfaj szlovákiai magyar reprezen-
táns darabjait bemutató Szép Angéla háza (1984), a fasiszta szlovák államban rekedt töredék magyarság 
irodalmából bőséges ízelítőt adó Ének az éjben (1986) című kötet. De nem szabad említetlenül hagyni, 
hogy beteljesítette Fábry Zoltán beváltatlan maradt álmát és ígéretét, és kiadta a nagy Ady-tanulmány-
kötetet, és Fábry halála után összeállított posztumusz Ady igazát (1977); gondozta a két világháború 
közötti kisebbségi magyar próza legjelentősebb szerzőjének, Darkó Istvánnak a műveiből készített válo-
gatást Romok és fények (1969) címmel. És még nem szóltunk tankönyveiről, a régi magyar irodalom his-
tóriájába bevezető egyetemi jegyzeteiről, az általa válogatott iskolai szöveggyűjteményeiről, kultúr- és 
sporttörténeti írásairól. Nem méltattuk tanári munkáját sem, amelynek köszönhetően ma Dévénytől 
Ágcsernyőig magyartanárok nemzedékei oktatják a magyar nyelvet és irodalmat szerte Szlovákiában. 
S ha ezek a diákok figyelmes és értő hallgatói voltak professzoruknak, akkor még az irodalomnál is 
fontosabbat tanulhattak tőle: a múltismeretből fakadó öntudat- és jövőformálás képességének erejét, 
az önmagát megvalósító, de mindenkor közösségi értelmű alkotómunka hivatásának nagyszerűségét, 
az értelmiség népszolgáló hivatásra való készségét.

2007. szeptember 26-án, néhány héttel 90. születésnapja után Turczel tanár úr elment. Távozásával 
irtóztató hiányt hagyott maga mögött. Talán csak azzal vigasztalhatjuk magunkat – mi, örök kisebb-
ségben hátramaradottak –, hogy odaát is van egy – a földinél csöndesebb, békésebb – járdasziget, ahol 
figyelmes hallgatókra talál.



PoLíSz

90

A második világháború utáni időszak neg-
ligálta Dsida Jenő emlékét. Lekicsinylő hang-
súlyokkal grófok barátjának, kismesternek, az 
öncélú szépség és az absztrakt humánum költő-
jének bélyegezték, aki miniatürizálta, az izolált 
én feneketlen kútjába süllyesztette a világot, s 
akinek főbenjáró „tapintatlanságai” közé tarto-
zott erdélyisége, igyekeztek is lemosni róla ezt 
a „szégyenfoltot”, megtagadva lírájának a szűkebb 
haza hagyományaival, a kisebbségi léttel össze-
függő értékeit. 

Nevét jó három évtizedig senki sem idézte a 
költő utódok közül. A csöndet a Tóparti könyörgés 
című, 1958-ban megjelent, Áprily Lajos által ösz-
szeállított és az 1965-ben közzétett, Katona Tamás 
által gondozott Arany és kék szavakkal című kötet 
sem törte meg. 

Elsőként egy pályakezdő erdélyi lírikus, 
Bágyoni Szabó István Utcaseprő című verse ele-
venítette föl emlékét az 1970-es évek elején. A 
művet mottója szerint „egy Dsida-hangulat”, Az 
utcaseprő mitikussá formált lírai hőse ihlette. 
Megalkotását mindenekelőtt az egykori „béke-
tábor” legkegyetlenebb diktatúrája és az erdélyi 
magyarság szomorú sorsa ösztönözte: ismét ége-
tő szükség van a költő előd által Krisztussal azo-
nosított utcaseprőre, ki sepri „a föld szennyeit”, s 
„világ bűnét” elveszi.

Bágyoni Szabó István a vers megírásakor hop-
pon maradt tanárként Tordán dolgozott egy tu-
risztikai hivatalban, eredeti hivatását pedig egy 
szomszédos településen, Harasztoson gyakorolta. 
Kenyéradó gazdái abban a kegyben részesítették, 
hogy hetente egy napot az erdélyi magyar kultúra 
központjában, Kolozsvárott tölthetett. Gyakorta 
megfordult egy Moldován névre elkeresztelt sö-
rözőben, amelynek a tükörfala mögött a közhie-
delem szerint szekusok rejtőztek. Találkozott és 
beszélgetett többek között Kós Károllyal, Gy. Szabó 
Bélával, Kiss Jenővel, Benkő Samuval, Marosi Péter-
rel, Páskándi Gézával. 

„Gy. Szabó Bélát – írja visszaemlékezésében – egyik 
Utunk-béli sakkpartija után hazakísértem, persze be-
tértünk a sörözőbe, a Moldovánba, ahogy becézgettük 
a Korunk szerkesztősége alatti lebujt. De csak én kor-
tyintgattam, Béla bácsi folyton a köröttünk éktelenkedő 
csikkeket és a sörbe menekülőket figyelő ’emberszeme-
tet’ figyelte. Az asztalunkon elheverő szivarvégeket 
gondosan a hamuzóba nyomorította – gondolataiban, 
ki tudja, még mi mást. Érzésem szerint a tükörfal 
mögöttieket is. Sokan tudhattak róla, tán még meg is 
gyomrozták az elvtársak. Úgy emlékszem, akkor, a Gy. 
Szabóval megejtett sörözgetés közben fogalmazódott 
meg bennem a vers: kell söpörni, mindig kellett, kéne új 
út is új szeméthez! Aztán Gy. Szabó műhelyében meg-
annyi száradó metszet, dúc fogadott. A falon egyik met-
szetén jellegzetes emberárnyék, kezében söprű, mintha 
imbolyogna is. Észrevette, hogy ezt figyelem. Utcaseprő 
akart lenni – mondotta –, szegény Dsida Jenő ötletére 
metszettem meg, de csak egy ex libris lett belőle. Pedig 
többet ér. Nem írod meg?

Amikor Kiss Jenő, Dsida egykori lelki jó barátja el-
olvasta ’hangulat’-versemet, csak ennyit mondott: ’Ez 
inkább Dsida édesapjának a szája íze szerint való. De 
jöhetne már az a nagy szél, a takarító!’

Jött, persze, 1989 szent karácsonyán Kolozsvárra is 
bebicegett a Nagy Utcaseprő, aki azokban a nagyszerű 
emberekben, akiket diákként, majd süvölvény-tanár-
ként megismertem, már ’megvolt’. Jött, és söpört ma-
gával, ki tudja, hányat, a szemétemberek közül is. És 
a karácsonyi nagytakarítás bizonyára így válik Isten 
áldotta Dsida Jenőnk szája íze szerint valóvá, még ha 
költőnk utálta is az utólagos szájbarágást, a versantoló-
giák megkövetelte vers-megmagyarázást.”1

A költeményt „kivágták” a költő Földközelben 
című, 1976-ban megjelent első kötetéből, csak 
a Végtelen reggel című másodikban kapott helyet 
1980-ban, bizonyára a cenzúrát megtévesztő 
mottónak köszönhetően is: 

Elnézem, amint szürke foltként
motoszkál folyton. Állna. Menne.

Lisztóczki László

„Csonkán is rege-kincs a tied...” I.

Versek Dsida Jenőről
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Köti otthon is utcák képe,
nyomok nyomora, szavak szennye
virágzik háza falán, hideg
meséket lát a délutánnal. –
Száz törpe csikkét összegyűjti:
legalább más meg ne utálja...
Mert kell söpörni. Mindig kellett!

Kéne új út is új szeméthez.
Együtt indulna út és szennye?
Bár nagy szelek is takarítnak...
Hogy az motoszkál? Állna? Menne?!
Ívben halad, lobban mögötte
éjszakák csöndje, papír-tornyok
holnapi lángja –
csak a halál
rá ne találna.

Az 1980-as esztendő, amikor Bágyoni Szabó Ist-
ván említett kötete is napvilágot látott, új szakaszt 
nyitott a hazai Dsida-recepció történetében. Ek-
kor jelent meg a Móra Kiadó emblémájával, a Ma-
gyar Irodalom Gyöngyszemei sorozatban, Jékely Zol-
tán összeállításában Dsida Jenő válogatott verseinek 
a gyűjteménye, amely a II. világháborút követően 
először adott helyet a Psalmus Hungaricusnak. Fő-
ként ennek a versnek az újbóli közreadása hatott 
szenzációként, és váltott ki élénk visszhangot a 
kortársakban.

A kötet felelős szerkesztőként Nagy Gáspár 
nevét tünteti föl, neki is szerepe volt tehát a ver-
seskötet és a magyar zsoltár megjelenésében. 
Egyik tanulmányában minderről a következő-
ket olvashatjuk: „Kiadói, szerkesztői múltam leg-
szebb emlékei közé tartozik, hogy Jékely Zoltánnal is 
együtt dolgozhattam. Például világra segíthettem azt 
a Dsida-kötetet (1980-ban a Móra Kiadónál, a Ma-
gyar Irodalom Gyöngyszemei sorozatban), melyben 
hosszú évtizedek után végre szerepelhetett a Psalmus 
Hungaricus. (Addig oktalanul tiltották a honi cenzo-
rok!) 1979 karácsonyának éjjelén a Psalmus korrek-
túrája fölé hajolva könnyeztem végig ezt a hatalmas 
magyar zsoltárt. S örültem, hogy később elmondhat-
tam e rendkívüli élményt a kötet külső szerkesztőjé-
nek, Jékely Zoltánnak. (A munkára még Kormos Pis-
ta kérte föl, s igazából évekig ő harcolt ezért a tiltott 
versért... Ezt Jékely Kormos-Yorick legnagyobb kiadói 
tettei közé sorolta.)”2

A Dsida-kötet szerkesztése közben, 1980-ban 
íródott Nagy Gáspár Merőleges álom című verse, 

s Földi pörök című kötetében jelent meg, 1982-
ben. Mottója Dsida Jenő A pántos kapukon túl 
című versének két sorát idézi, mely azt a szép 
álmot örökíti meg, hogy a lét és nemlét határán 
gyorsvonattal áthaladó költőt a „meszelt, pará-
nyi” túlvilági állomáson Kuncz Aladár fogadja és 
Kosztolányi. 

Az alkotás Takáts Gyula Néma délután című  
versére emlékeztet. Megírásakor Nagy Gáspár 
is alig múlt harmincéves: kis híján ennyi idős 
volt Dsida, amikor meghalt és Takáts Gyula is 
az említett mű keletkezésekor. Ezt a verset 
is a korai elmúlás riadalma ihlette. Az éjfél 
„hatalmas állomásán”, az ébrenlét és az álom 
határmezsgyéjén lendül át a költő fantáziája 
a léten túli lét birodalmába, amikor „éppen 
Dsidával” társalog, s álmába is azok az élmé-
nyek kísérik el, amelyekben a versek olvasása 
részesítette. A halott költővel személyesen is 
találkozik. Saját élményeként eleveníti meg 
Dsida halálának A pántos kapukon túl soraiban 
rögzített körülményeit, rajzolja meg az égi 
állomás képét. Miközben átéli Dsida elkép-
zelt halálát és túlvilágra érkezését, szorongva 
gondol a rá váró sorsra, megrendítő vallomást 
tesz a saját halálfélelméről is. A két idősíkot 
merész, vibráló, nyugtalan képzettársítások-
kal fűzi egybe:

Hatalmas állomás az éjfél
van még néhány perc,
befuthat mindegyik vonat
éppen Dsidával társalogtunk
de nem hallottam már a hangomat
mert hordárok jöttek, kiabáltak
salakhegyek nyomták a vállam
ő zihálva mondta de tisztán érthetőn
hol is vagyunk és melyik hegytetőn
ahonnan messzire látni
nem sokkal halálunk előtt
öreg alig múlt harmincévesek 
a karácsonyéji boldogságra 
angyalkaszaboltan és merőlegesen
már túl a Psalmuson vonatzajon
a várakozó fiúknak vajon
mit rajzolunk az állomás falára?

Nagy Gáspár egy másik művében is megem-
lítette Dsida nevét. Kegyetlen álmot kaptam című 
költeményét 1982-ben, Jékely Zoltán halálakor 
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írta. Egyik részlete A pántos kapukon túl című 
Dsida-vers idézett két sorának, a Merőleges álom 
mottójának a parafrázisa: a „hatalmas álomból” 
fölriadó költő a „hajnali mezőkön” Jékelyvel talál-
kozik, ki „a napos hegyekből” vagy „pisztrángos pa-
takból” jön, s „mellette ott fújtat két szívbeli rokon: / 
Dsida Jenő meg Kuncz Aladár”. A három – Gömöri 
György szavait idézve – „drága bohém”-nak a múlt-
ból visszafénylő látomása köszönti az álomból 
ébredőt. 

Minden bizonnyal az 1980-ban megjelent 
Dsida-kötet ihlette Hárs Ernő Dsida Jenőhöz című 
versét is. Megalkotója „angyali könnyű szárnycsa-
pással” libben „az alkonyrózsás mennyei tetőkre”, 
amikor megelevenedik előtte a költő előd alak-
ja, kire Tinti kutya és „a cérnavékony hangú kis 
Ilonka” vár, hogy velük együtt folytassa a félbe-
hagyott erdei és réti kóborlásokat, s az elíziumi 
mezőkön is nap mint nap foglyul ejtse a Szépség 
macskáját. Elsősorban a Kóborló délután kedves 
kutyámmal című „lírai riport” motívumait idézi, 
annak szépségkultusza és mámoros életszerete-
te ragadja magával. A szelíd szavú, a minden-
napok csodáira figyelő lírikus a vers második 
részében bensőséges hangú monológot intéz a 
képzeletében életre támadt költőhöz, az intim 
hangulatok, az egyszerű szépségek, a miniatűr 
képek alkotóját ünnepli benne, tőle kér erőt és 
biztatást, hogy szembe tudjon nézni a magány, 
a közöny, „a sintér kín s a tolvaj árulás” kihívá-
saival: 

Mindenki másnál rokonabb rokon
testvérebb testvér édes szférikus
dalod eltűnő hangfoszlányai
után kapkod a nevesincs utód
a sintér kín s a tolvaj árulás
mind iszamósabb bugyraiba hullva
s erőt kér tőled amilyen tebenned
lakott a gyöngék leggyöngébbikében
szeretni embert életet hazát
szeretni akkor is ha kifutóban
lába alól az élet s a szülőföld
s az emberek közt az igazak is
ha akadnak még tompán alszanak
mint mozdonyfüstös nagycsütörtököd
értetlen gyarló tanítványai.

A Dsida Jenő kötetére hivatkozó alcím tanúsá-
ga szerint is a Jékely Zoltán által egybeválogatott 

Dsida-kötet ösztönözte 1981-ben Kelényi István 
Ködvarázs című költeményének a megszületését. 
A versek nyújtotta élményt tovább gazdagította, 
hogy az egykori budapesti Egyetemi Színpad 
ugyanebben az évben Dsida-műsort adott elő, 
melyet Medvigy Endre szerkesztett és az említett 
mű alkotója rendezett.

Ez a vers is, mint Hárs Ernőé, életre kelti 
Dsida alakját. „Tört árnya” az „esti teázás” idil-
likus pillanataiban, a Psalmus Hungaricus olva-
sása közben lép mögé, s foglal helyet mellette 
egy kerti széken. Kelényit elsősorban a Psalmus 
eszmevilága, az erdélyi magyar kisebbség sor-
sa foglalkoztatja. Arról faggatja a fantáziájában 
megelevenedő költőt, hogy vajon a túlvilágon 
milyen élet várt rá és a többi magyarra, telje-
sültek-e legszebb vágyai, zenghet-e ott angyali 
citerája – magyarul? Mire teát tölthetne csészé-
jébe, s kérdésére választ kaphatna – a varázslat 
eltűnik.

Kovács István Dsida Jenőnek című miniatűr re-
meke 1982 novemberében jelent meg a kecskemé-
ti Forrás hasábjain.3 A párját ritkítóan absztrakt és 
tömör, kevés szóval is sokat mondó vers a „poeta 
angelicus” idillikus természetszemléletét, minia-
tűr képalkotását, bensőséges hangulatait idézi. 
Annak a költőnek az arcát mutatja fel, aki tökéle-
tes harmóniába olvasztotta szépségeszményét és 
haláltudatát, a halállal többnyire az elképzelhető 
legeszményibb körülmények között találkozott. 
Verseiben – ezt szemléltetik Kovács István sorai is 
– az elmúlás szerves egységbe olvad a természet-
tel, annak rendjéhez igazodik, szépsége fedezék, 
vigasz és remény is a végzetével szembenéző em-
ber számára:

Álmok: hajnali lehellet –
bepárásul a víznek tükre,
szemrebegésed törölgesse,
míg be nem vonja az ég ezüstje.

Távol tóparti harangok:
őszi esőktől rozsdás fűzfák.
Bronzba avarodó hangok
temetik be a csönd hattyúját.

(Folytatás a következő számban)
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Jegyzetek

1. Részlet a költő hozzám írt leveléből.
2. Álomi Jékely-órák. – Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2004. 71. 

(Tiszatáj Könyvek) 
3. A költeményt Kovács István A tér töredékei (Válogatott és új versek) című, 1995-ben megjelent kötetéből 

idézzük. A Forrás idézett lapszámában közreadott szövege kilenc sorral hosszabb volt. Mivel a költő 
által utolsóként közölt szövegváltozat a mérvadó, csupán a filológiai hűség kedvéért iktatjuk ide a 
később mellőzött bevezető sorokat, melyek a Dsida Jenő költői öröksége iránt megnyilatkozó közönyt 
kérik számon az utókortól: „Fel, vonatfütty? / Angyal csengettyűje költött? / Sötét rög zuhant álmod-
ra?... / A koronán izzadtsággyöngyök –  / arcát pirító Madonna. / A váróterem – pogány szentély: / 
Apostolaid horkolnak... / Kit érdekel az, hogy ébredtél? / Kit érdekel, hogy hová tűntél?”

Képzőművészek a PoLíSz-ban

Bemutatjuk Varga Zsófi képzőművészt
Szabó Noémi

Varga Zsófi igazi kísérletező alkat, aki az összes grafikai kifejezésmód és technika biztos 
készségével a képzőművészetnek újabb és újabb területeit hódítja meg: szobrászi gondolko-
dásáról tanúskodnak térbeli monotípiái, egyre érzékenyebb litográfiái szoros összefüggést 
mutatnak legújabb festményeivel. A Varga Zsófi művészetét jól ismerők a nagyobb méret felé 
tolódó léptékváltást és az egyre kontrasztosabb fekete-fehér monokromitást regisztrálhatják 
a kiállított művekre vetett első pillantáskor.

Varga Zsófi már régen rátalált alapvető témájára, amely a külső és belső terek viszonyát, az 
építészeti elemek metafizikus értelmezésének lehetőségét boncolgatja. Azonban a primer téma 
jóval túlmutat önmagán. A művésznő legújabb grafikáin olyan képzeletbeli térszerkezeteket 
hoz létre, amelyek valóságos elemekből épülnek fel, mint például a budapesti Andrássy út épü-
leteinek elemei, vagy éppen egy fiúnevelő-intézet kietlen valósága, mégis azt érezzük, hogy 
a kiragadott valóságdarabok összességében ellentmondanak a realitásnak. Mindez műveinek 
filozofikus értelmezését készíti elő, azzal a megállapítással harmonizálva, mely szerint: „a fes-
tészetben-grafikában megjelenő metafizika a művészet ősi alapfunkciójával függ össze. Nevezetesen az 
’egzisztenciális szorongás’ feloldásának, a létezés titkának megfejtési szándékával.” (Bak Imre: Festészet a 
90-es években. Balkon, 1999). Az épített környezet megfeleltetése az emberi sors sokféleségének 
valójában igen találó metafora, olyan hasonlat, amely alapvetően foglalkoztatja a kortárs mű-
vészetet. Példaként említhetők Vojnich Erzsébet kietlen enteriőrjei vagy Szüts Miklós külvárosi 
képei, illetve a fiatalok közül Bertha Tamás és Szabó Ábel kultikus helyek után vágyódó alkotásai, 
akik hasonlóan Varga Zsófihoz, az ember által épített környezet és az ember konfrontációját 
próbálják meg feldolgozni. Azonban míg ezen alkotók a képtér teljes „ember-mentesítésével” érik 
ezt el, addig Varga Zsófi más eszközt alkalmaz.

„Művészet, misztikum, szó:  
mind-mind csak ablakok!”*
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A művésznő erős szimbólumteremtő képességének és sajátos kompozíciós módszerének 
szüleménye a művein örökösen felbukkanó két embléma: az ablak és a kis, esetlen figura.

Az ablak erőteljes szimbolikus attitűddel rendelkező építészeti elem, a belső és a külső 
világ, valamint az e világ és a túlvilág közötti kapcsolat kifejezője, illetve a fény, az isteni 
üdvösség közvetítője. Összetett jelentése lefordítható az egyén és a külvilág kapcsolatának 
megjelenítésére, valamint az ismeretlenbe való kitörést is jelképezheti. Természetesen nem 
szabad túlbecsülni az olyan általános tárgy jelentőségét, mint az ablak, sőt meg merném 
kockáztatni, Zsófi nem a mögöttes gazdag jelentésrétegek miatt választotta a szinte minden 
képén megjelenő motívumot, hanem formai lehetőségei izgatták. Őt inkább az ablaknyílás 
mélysége, fény-árnyék hatása és kompozícióformáló ereje foglalkoztatja. Különleges „ablak-
felfogása” segít jobban megérteni műveinek metafizikus tartalmait. Árulkodó, hogy Varga 
Zsófi ablakai vagy fényt adnak, vagy teljes feketeségbe burkolódzva elnyelik azt, de egyet 
leszögezhetünk, rajtuk keresztül soha nem láthatunk ki egy másik világba.

Egy másik, sokkal tudatosabban megválasztott visszatérő szereplő művein az emberke. Igen, 
csak így egyszerűen: emberke (kicsit talán önarckép is), akinek jelentősége jelentéktelenségé-
ben lakozik, hiszen érezzük, ezekben a terekben emberábrázolásnak nincs helye. Első ránézésre 
játékos, könnyed, a kis gyermekrajzokra emlékeztető, tébláboló alakocska, aki éles kontrasztban 
áll a fölé magasodó, súlyos építményekkel, a masszív, tömör architektúrával. Ő az, akinek tragi-
komikus jelenléte oldja fel az ember által épített kőhalom dermedt csendjét…

Hogyan értelmezzük az emberke állandó jelenlétét, képről képre való ugrálását? Gon-
dolhatjuk azt, hogy az ember maga a viszonyítási pont az elembertelenedett környezetben, 
hiszen bármennyire is kicsi alak, értelmezi és humanizálja a roppant architektúrát, tehát 
egyszerűen staffázsfigura. Lehetséges jelentésrétege, véleményem szerint, ennél mélyebb: 
ezek az emberkék szinte észrevehetetlenek, elbújnak, hasonlóan ahhoz, mint Brueghel híres 
Ikarosz bukása című képén, ahol a főtéma – a lezuhanás jelenete – feltűnés nélkül búvik meg 
a sarokban. Varga Zsófi is a kis figurán keresztül akarja felhívni a figyelmünket arra, hogy 
baj van, ma valahogy minden fontosabb, mint maga az emberke, akit szétnyom az emberek, 
tehát a saját maga által létrehozott világ. 

Varga Zsófi műveit egymás után megtekintve úgy érezhetjük, mintha keze alatt 
szakralizálódna a profán tér. A fotók alapján megalkotott építészeti elemek egy absztrakt, 
geometrizáló formarendszer szolgálatába állnak. A konstruktív, erővonalas kompozíciót, a 
vertikálisok és horizontálisok dominanciáját, súlyos monokromitásukat csak néhol töri meg 
egy-egy íves ablak, armírozás, oszlopfő vagy emberke. Varga Zsófi azonban nem absztrakt 
felfogású művész, kompozícióinak csak belső struktúráját jellemzi a geometrikus rend, vi-
szont a felületen fakturális megoldások páratlan gazdagságát vonultatja fel. Monotípiáin és 
litográfiáin szinte poétikussá nő a fény-árnyék modellálások finomsága. Az is megfigyel-
hető, hogy grafikáin talán jobban absztrahálja a teret, mint festményein. Míg az Elveszett 
város monotípiasorozaton a teljesen kiforgatott perspektíva kubusokká rendezi a mélyfeke-
te épületelemeket, addig olajképein jóval átláthatóbb komponálással találkozunk. Az aszódi 
fiúnevelő intézet enteriőrfotóinak alapján készített festmények letisztult realitása, rigorózus 
geometriája az aprólékosan felépülő fény-árnyék hatásokban oldódik fel. A grafikákhoz ké-
pest itt előtérbe kerül az emberke, sőt ha nevet nem is, de archetipikus besorolást kap, tehát 
főszereplővé válik. Így az Anya gyermekével, A festő arcképe és a Pár figurái a jelentéktelen em-
berke-létből meghatározott karakterekké válnak, és ez a változás bármennyire is aprónak 
tűnik, mégis nagyon markáns; a grafikákra jellemző időtlenség a festményeken ideiglenesség 
érzésével helyettesíthető, avagy az állandóság helyébe a pillanatnyiság lép. 
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Tájoló

Varga Zsófi nem a könnyed, esetleg nőiesebb művészi utat választotta, alkotásai elmé-
lyülést kívánnak. Lassan, lépésről lépésre bonthatók ki első látásra csöppet sem boldog, de 
humoros és finoman ironikus világának aspektusai. Lássuk a folytatást két év múlva vagy 
hamarabb… 

A szöveg eredeti változata 2007. augusztus 29-én a budapesti Duna Galériában hangzott el,  
Varga Zsófi legújabb kiállításának megnyitóján.

Jegyzet: * Az idézet Mallarmé Az ablakok c. verséből való

Labirintus III.

Ars Longa Vita Brevis
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A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei
A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes megfejtői közül a 
júliusi–augusztusi sorsoláson az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Bagoly Berti, 2094 Nagykovácsi, Bayer Zsuzsi, 1184 Budapest,  
Selymes Sára, 2072 Zsámbék

A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

Frankfurti utókép
Az idei könyvfesztiválon a Nemzeti Standon állította ki könyveit a Kráter. A stuttgarti Magyar 

Intézet szervezésében október 13-án szombaton irodalmi beszélgetésre került sor, melyen a Kiadó 
három szerzője vett részt: Elmer István, Szappanos Gábor és Turcsány Péter. A moderátori szerepet 
ezúttal Kovács Attila Zoltán főszerkesztő vállalta fel.

A majd egyórás beszélgetésen angol és német felolvasások mellett a három szerző legutóbbi köteteiről 
beszélgettek a résztvevők, illetőleg a kortárs irodalmi kánonon belüli tradicionalizmus jelenéről, jövő-
jéről értekeztek. Elmer kiemelte: a keresztény hagyomány a (poszt)modern korban változó módon van 
jelen, az ember bizonyosságkeresése viszont szinte tabutéma a kánonikusnak elfogadott művek nagy ré-
szében. Legutóbbi kötete, a biblikus című Nincs emberem épp e kiútkeresés lehetőségéről szól. Szappanos 
Gábor novellisztikája külön színfoltja kortárs prózánknak, a pastiche-tól a modern írói eszközökig széles 
skálán írja mai történeteit. Jelen kötetéből, az Ajándéknapok a túlvilágról novelláiból maga a szerző olvasott 
fel egy részletet. Turcsány Péter modern-archaikus verseinek legutóbbi összegzése mellett, 56 után Isten- 
és tücsök- hangra, az Emelkedj, Atlantisz! kötet verseiből is hallhattak részleteket az érdeklődők. 

A könyvvásár egyébként nagy újdonsággal nem szolgált, vonhatnánk le az általános véleményt, 
inkább részleteiben volt érdekes: kis népek irodalma mintha előtérbe kerülne az utóbbi időben, hova-
tovább a nagy kultúrák látszólagos homogén kínálata mögül kiviláglik a líra lassan (újra) meghatározó 
szerepe. Az írek, a skótok kínálatában például feltétlenül igaz ez az állítás. Ugyanakkor nagy nemzetek 
kis kiadói érdeklődéssel keresgélik az irodalmi klasszikusokat és az újdonságokat, Németh Lászlót 
francia kiadó szeretné megjelentetni  jövőre, Wass Albertre svájci német kiadó jelentkezett, amely tud 
az író németül megjelent regényeiről, gyerekkönyveiről. 

A gyermekkönyvpiac igazi színkavalkád – mint mindig –, itt nehéz fellelni az igazán értékes új 
címeket, vagy jó ifjúsági regényeket. Hódít a papírmentes könyv (szöveges játék), valamint a médi-
ában ismert gyermek- és rajzfilmek könyves változata, miközben lassú tapogatózás indult meg a va-
lós történetek megjelentetése iránt. Nem egy kiadó kínálatában a gyermek „önéletrajz” vagy különös 
gyermeksors mementója jelenti az újdonságot, vagy a történelem gyermekszemszögből: lehet, hogy a 
fantasy és a trükkök világa kimerült? A képeskönyv kategória vegyes kínálatú, de egyértelmű elmoz-
dulás érzékelhető az esztétikailag magas szintű grafika irányába: cseh, lengyel, orosz, arab kiadóknál 
jól tapintható az irány, de nem maradnak le a koreai vagy kínai kiadók sem. 

 A KME mondhatni teljes kínálattal érkezett a fesztiválra, valamennyi életműsorozatát bemutatta a 
2006-os és az idei könyvek mellett. Nagyfokú érdeklődés övezte a könyveket, az 56-os művek és az er-
délyi művelődéstörténet kötetei mellett a Wass mesesorozatok keltették a legnagyobb kíváncsiságot.

K. A. Z.

Helyreigazítás
Lapunk 108. számában tördelési hiba miatt Oliver Friggieri (Az első telefonhívás című) novellájában egy 
szövegrész kétszer jelent meg. Olvasóink elnézését kérjük.

(A szerkesztőség)


