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Gál Éva Emese

Semmi
A csend most épp macskadorombolás:
andalít, hogy a késeket ne éld,
Derékig avarban gázol a gyász,
de rozsda töri meg a pengeélt,

s kicsorbul a végtelen fájdalom.
A szél se hasít, csak szelíden zörget,
míg fölleltározza az avaron
az arcukat elhullató idõket.

A te arcod ideje elszakadt.
Hiába pörögnek a szavak rólad,
ha fölélted már az évszakokat,
nem marad, mit vesztegessen a holnap.

Minden perced üresebb, mint az õsz,
mert tavasztalan, örök télre készül,
ami kettéhasítja az idõt
az öröklét bûnbocsánata nélkül.

És mégis távlatot nyit a halál.
Nem nõ fel hozzá az évszakok álma:
bennük csak egymásba nyílik a határ,
hogy a határtalanságot kijátssza,

de nem folytatódik a semmiben.
Nem ismerik azt a negatív létet,
ami hiányuktól lesz végtelen,
ami saját létükön túl föléled,

és a semmi hatalmával kitölt.
A semmit úgy hordozza minden élet,
hogy maga köré írhassa a kört,
amelyen túl a halála se léphet.

Éjszaka
Zúgnak a fák, ahogy bennünk a lélek,
ha hitünkön átfúj a végtelen,
s utat tör a világ lélegzetének,
hogy a csönd lombos tüdeje legyen.

A titkokat a gondok eltakarják,
nagy árnyékokkal gyûl a fájdalom,
lassan temeti el a dolgok arcát,
hogy szembenézzen magával, vakon.

Alig adakozik az utcalámpa:
fénye a titkok ághegyéig ér.
A felszín sejtelmes ölét mintázza,
hogy tompa árnyán elringjon a szél.

A felhõk mögött a hold álma éled,
néha elõbukkan, majd újra vész.
Szítja és oltja a keserûséget.
Arcunk az életünkhöz már kevés.

Az éj magányunk mozaikkockáit
rakja össze; fázik a gondolat,
és a sejtelem vele együtt fázik.
Nincsenek szavak, csak a csönd alatt,

és a hangtalan, csend alatti szóban
mint tófenéken, gyûlnek a kövek,
a kõ tükröt tör, mikor mélybe csobban,
s fölkavarja a tükrözött eget.

A csend szavai egyre súlyosabbak,
a tó felszínén megtörik a jaj,
csillagok ütköznek, és szétzuhannak.
Mindenki álmodik, amit akar,

de zúgnak a fák, s a kövek lehúznak
minden derengetõ gondolatot.
A titkok gondolatok alá csúsznak.
Nincs mit álmodnom arról, hogy vagyok.

Véletlen
Véletlen, hogy erdélyi magyar lettem,
s hazátlan hitem õriz nemzetemben,
nélküle mégsem lennék ugyanaz
a hiányaiban hányódó ember,
akit megaláznak történelemmel,
bár jövõje fölött a múlt virraszt,

és mintázni meri a jövõ képét,
hogy vigaszt hazudjon a szenvedésért,
ami lényegébõl forgatja ki,
s hiába tudja, a túlerõ átok,
s rendre törvény öli a magyarságot,
nincs más útja, mint magát vallani.

A felhõk napot takarnak az égen,
a fény csak itt-ott tör át, oly szerényen,
hogy alig mintáz csúcsokat a táj,
pedig ez a táj az otthon, a távlat,
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ahonnan menekülni nincs bocsánat,
ahol árnyékban élni is muszáj.

Lehet, hogy illúzió, puszta álom
ez a határon túli magyarságom,
de milliók álma, tehát igaz,
s bár véletlen: erdélyi magyar lettem,
s hazátlan hitem õriz nemzetemben,
nélkülem nemzetem sem ugyanaz.

Céltalanul?
Lehet, hogy magunkat felejtjük el?
A szó értelme is hiányba hullhat.
A romokon már a sár énekel,
és gyomok, füvek strázsálni tanulnak.

Csak a szél jár még ki-be önmagán,
mint az elemi erõ szabadsága,
mint pillanat a végtelen után,
aminek egész világ lesz az ára.

Az idõ lassan elfogy. Perceink
kerengetik a semmi mutatóját,
nagy ûrök számlapján körbekering
életünk. Magába öli az órát.

Hát ennyi volt, és ha van, ennyi van?
A tökéletesedõ céltalanság,

ahol a létezés bizonytalan?
Addig világ, míg ûrök összetartják?

Mondd, hol élünk? Mondd, 
/ mi is ez a föld,

ahol ütközik pokol és mennyország,
hogy harcából a semmit örököld,
míg odafönt a csillagokat osztják?

Milyen éden ez? Évezredeken
át termelni az örök pusztulásnak,
amitõl nem menthet meg semmi sem?!
Isten, ha vagy, mondd, hogy 

/ a világ látszat!

Mondd, hogy céltalanságban van a cél,
s születés lesz a teremtés halála,
mikor az ûrök ellen harcra kél,
mint a szél, az értelem szabadsága,

s nem lesz elõtte fal a végtelen,
és a vég se fog többé gyõzni rajta!
Mondd bár egyszer végig, istenesen,
hogy álmod magát folytatni akarja,

s a kis fûszálra is emlékezik,
amit a csöndbe taposni teremtett,
s az emberhez, kit magára tanít,
írja tovább céltalanul a verset...

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Már tradícióvá vált sorozatunkban,
hogy szellemi életünk kiválóságai az
alábbi kérdéseink megválaszolásával
segítik jobb (magán)történelmi eliga-
zodásra az olvasót:
– Saját családja története mennyiben
példázza a magyarság egész
történetét?
– Szellemi elõdjei, példaképei milyen
útravalót, figyelmeztetõket adtak a
többnemzetiségû Kárpát-medence
nem mindennapos gondjainak a
megoldásához, nemzeti identitásunk
megõrzéséhez?

Szalay Károly

Sokszínû 
magyarságom

A PoLíSz körkérdése, hogy családom
mennyiben példázza a magyarság
egészének történetét, telibe talált. Négy
nagyszülõm négy nemzet leszármazottja.
Apai nagyanyám görög. Õsei II. Mátyás és
Mohamed Musztafa szabad kereskedelmet
biztosító megállapodása (1615) következ-
tében kerültek Magyarországra. Az
osztrákok nem merték vállalni a kockázatot,
hogy a Balkánon keresztül értékes árut
szállítsanak, a nemzetközi megállapodás
adta lehetõséget a kockázatvállaló, vak-
merõ észak-görög kereskedõk használták
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ki. Fõleg a Tesszalonikitõl körülbelül 100
kilométerre fekvõ Siátesta és Kozani város-
ból rajzottak ki, föltehetõleg az 1650-es
években juthattak el elõször Kecskemétre,
szülõvárosomba, kezdetben átutazó, ván-
dor kereskedõként. A 17. század végén
telepedhettek le az elsõ görögök, mintegy
hídfõállást alkotva kereskedõ társaik
számára. Családom neve 1708-ban fordul
elõ a városi iratokban, ismereteim szerint a
görög Patzioy alak Patzios, Patziu, Patsiu,
Pacsó és a 19. század végén Pacsu átírás-
ban. Szofron, Konstantin, Leonidas és
Mihály az ismertebb kecskeméti görögök a
családban, városi jegyzõ, templomépítõ és
újjáépítõ, bankelnök és persze kereskedõ
minõségben. Dokumentálhatóan kapcso-
latban voltak Katona Józseffel. A vallási élet
és az iskolai oktatás görög nyelven folyt, és
évszázadokig leveleztek a Görögországban
maradt rokonsággal. A 19. század végére
azonban már otthon is magyarul beszéltek,
nagyanyám korai halála miatt apám 
már magyar „apanyelvû” lett. A görögök

letelepedése azonban sem Kecskeméten,
sem másutt nem volt egyszerû folyamat.
Tiltó rendelkezések akadályozták õket.
„Koldusok, zsidók, cigányok, görögök és
más efféle csavargó népek se ki, se be 
nem bocsátassanak.” 1708. június 8-án 
II. Rákóczi Ferenc menlevele biztosította a
görögséget védelmérõl, a szabadságharc
iránt tanúsított lojalitásuk elimeréseként.
1713-ban viszont a császár adott men-
levelet a szentendreiek számára. Az 1711-
es szatmári és az 1718-as passzarovici béke
következtében a görögök tevékenysége
annyira megélénkült, hogy az 1741-es és
1748-as háborúk során még halálbüntetés-
sel is fékezni próbálták a görög kereskedõk
mohóságát és gazdasági túlerejét. A csalá-
di hagyomány viszont úgy tudta, hogy
török pogrom elõl menekültek Kecske-
métre. A kétféle emlékezet persze nem
zárja ki egymást.

A görög asszony férje, Szalay nagy-
apám, latin-görög szakos fõgimnáziumi
tanár volt. Õsei a 18. század végéig vissza-
menõleg mind kántortanítók voltak. Õk
alkotják a magyar ágat.

Anyám apja német eredetû gyümölcs- és
szõlõtermelõ gazda volt. Anyai nagyanyám
Hajagos lány, alighanem kun. A négy
nemzetiségbõl Szalay nagyapám magyar
rokonsága teljesen elenyészett, egyetlen
idetartozó családtagot sem ismertem.
Nemcsak a nemzetiségi származás, hanem
a foglalkozási és társadalmi hovatartozás
sokfélesége is jellemezte a családot.
Kereskedõ, mezõgazda, közhivatalnok,
bankár, városi jegyzõ, ügyvéd, gyógysze-
rész, mérnök; a legjelesebb pályát Hajagos
Illés futotta be, résztvett a pesti árvízi men-
tési munkálatokban egyetemi hallgató
korában, ott volt az 1840-es ország-
gyûlésen, mint gróf Apponyi György jurá-
tusa. Többször volt Kecskemét pol-
gármestere, Kossuth õt nevezte ki nép-
felkelési biztosnak. A várost megszálló
Haynau-katonák halálra keresték, házát 
fölprédálták, családját kikergették a város-
ból. A katonai rögtönítélõ bíráskodás
megszûnte után föladta magát és
internálással megúszta. 1851-ben pol-
gármester, 1861-ben városi fõbíró, gya-
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korló ügyvéd, 1872-tõl 1890-ig rendõrfõ-
kapitány volt.

Ez a nemzetileg és társadalmilag rop-
pant heterogén, de szoros kapcsolatot 
fönntartó család a magyarságtudatban és
a magyar kultúrában egységesült, erõsen
magyarnak vallotta magát minden tagja.

A különféle nemzetiségi hagyományok
elsõsorban a konyhamûvészetben éltek
tovább. Keresztanyám még az 1960-as
években is olyan mediterrán édességeket
és ételeket készített, amelyeket ma legföl-
jebb tájjellegû ételként ismernek maguk a
görögök is. Anyai nagyanyám konyhája
alföldi (kiskun?) karakterû volt, a tágabb
értelemben vett családban a görög kony-
hát tartották „úri”, ezt pedig „paraszti”
konyhamûvészetnek. Germán nagyapám a
sajtkultuszt honosította meg.

Maradandóbb nyomokat hagyott a val-
lási kultúra a családban. Katolikusnak
keresztelt apám az orthodoxiát gyakorolta,
és hiába ministráltam minden reggel a
piaristáknál, lélekben a keleti keresztény-
séghez is vonzódom, legalább azonos
mértékben a katolicizmussal. A görög isten-
tiszteletek és a görög pompakultusz a kato-
likus barokk szépségkedveléssel és képzõ-
mûvészeti hagyománytisztelettel párosult
bennem, amit anyám családja is átélt és
magáévá tett. Ezt egészítette ki a paraszti
iparmûvészeti kultúra, a paraszti világ tárgyi
értékeinek szeretete, ami sajnálatos módon
éppen a család paraszti-mezõgazdasági
ágából veszett ki idejekorán. Az “úri”-görög
ág becsülte és mentette a magyar paraszti
képzõmûvészeti hagyományokat.

Homogenizáló, összetartó erõt alkotott a
polgári-középosztálybeli értékrend elis-
merése. A parasztok körében azért, mert
odatörekedtek, az értelmiségiek eleve
odatartoztak, a gazdag görög ág viszont
lecsúszásában abba kapaszkodott kétség-
beesetten. A kecskeméti görög családokkal
apám is, én is tartottuk a kapcsolatot, teljes
asszimilálódásuk után is, ami végül a halott-
kultuszban, a sírok, a görög temetõ
ápolásában merült ki. A vasárnapi reggeli
piarista mise után minden délelõtt résztvet-
tünk a görög istentiszteleten, s érzékelhet-
tem a hajdan tekintélyes görög kolónia

lassú elsorvadását, elnéptelenedését. Amit
azért nem éltem meg tragikusan, mert a
görögök asszimilációja önkéntes volt, s
nem alantasabb kultúrába olvadt be a
görög mûveltségük. Kétségtelenül a görög
genetikai örökség és kultúraélmény volt a
legerõsebb a szélesebb értelemben vett
családban (a Patzioy-ok szétszóródtak a
világban Pacsu néven, de amíg éltek,
kötõdtek Magyarországhoz, volt köztük
szerb miniszter és amerikai kutatóvegyész is
– a penicillin, a sterptomicin, a miomicin
kikísérletezésében kitûnt Nobel-díjas csapat-
ban), de a magyar tudattal, a magyar
értékrend megbecsülésével Pacsu sohasem
került konfliktusba. Legföljebb akkor,
amikor azt tapasztalta, hogy a magyar ág
éppen a magyar értékeket nem becsüli és
sznob módon talmi külföldi divatok felé ori -
entálódik. Mondhatni, a családban a ma-
gyar öntudat legerõteljesebb ápolója a
görög ág volt.

A második kérdésre, miszerint szellemi
elõdeim, példaképeim milyen útravalót,
figyelmeztetõt adtak a több-nemzetiségû
Kárpát-medence nemzetiségi gondjainak
megoldásához, nemzeti identitásunk
megõrzéséhez, azt válaszolhatom, legföl -
jebb fölerõsíthették mindazt, amit otthonról
hoztam magammal. Legfõbb mesteremtõl,
Hajnal István történész professzortól a
történetszemléletet és a történetfilozófiát
tanulhattam, és ezek fényében alakult ki
bennem egy erõs (talán olykor a kelleténél
agresszívabb) kritikai magatartás a dehe-
roizáló, majdhogynem áruló történe-
lemírási gyakorlattal szemben. A másik
szellemi forrás Karinthy nemzeti jellegû libe-
ralizmusa, természettudományos raciona-
lizmusa, erõteljes európai és magyarságtu-
data. Az õ minden ésszerûtlenséggel szem-
beforduló kritikai attitûdje erõsít meg
vélekedéseim igazságaiban.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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III. Kárpát-medencei
Keresztkötõdések

Konferencia

(Emlékeztetõ)

A Kráter Mûhely Egyesület és a PoLíSz
címû folyóirat 2001. október 5-6-án A
nemzeti önazonosság megõrzésének táv-
latai és a többnemzetiségû kistérségek
együttmûködési stratégiái címmel ismét 
sikerrel rendezte meg Révkomárom-Path
helyszínekkel a III. Kárpát-medencei Kereszt-
kötõdések Konferenciát.

A megnyitó keretében Csehi Ágota, a
Révkomáromi Mûvészeti Alapiskola igaz-
gatónõje és diákjai – közöttük Simon
Orsolya énekesnõ – adtak zenei bemutatót
éppen abban a díszteremben, ahol 1924-
ben Bartók Béla tartott nagysikerû hang-
versenyt saját mûveibõl. A hely szelleme
kötelez – érezhették a Konferencia részt-
vevõi már az elsõ pillanatoktól kezdve…

Csütörtöky József (a Duna-menti
Múzeum igazgatója) néhány üdvözlõ szó
után ismertette a 115 éves múzeum
történetét. A római kori leletek elõkerü-
lésekor 1886-ban Régészeti és Történeti
Egyletet alapítottak. 1900-ig az egylet gon-
dozta a leleteket (Brigetio, Leányvár). 1900-
ban Múzeumegyesület alakult: néprajzi,
képzõmûvészeti, régészeti, helytörténeti
gyûjteményekkel. 1911-ben a helybéli lo-
kálpatrióták létrehozták a Jókai Egyesületet.
1913-ra felépítették a Kultúrpalotát, a jelen-
beli épületet, ami az I. világháborúban
hadikórházként üzemelt. A háború után
háttérbe szorult a múzeumi munka és a
magyarság kisebbségbe szorulása miatt a
közmûvelõdési feladatok kerültek elõtérbe.
A II. világháború jelentõs veszteségeket
okozott, 1945-ben az egyesületeket felszá-
molták. 1945-47 között a múzeum neve
Járási Múzeum volt, 1947-ben kapta a mai
nevét. A 60-as évektõl fellendülés, a tudo-
mányos munka felerõsödése következett
be. 1970-ben felújították az épületet és
állandó helytörténeti kiállítást nyitottak. Az
állandó munkatársak munkáját elsõsorban
a Múzeum Barátok Köre támogatja ma is
(közel 100 tagja van, jövõre 30 éves lesz!).

Egyesületünk nevében a Konferencia
házigazdája (Turcsány Péter író és fõszer-
kesztõ) tolmácsolta rendezvényünk fõvéd-
nöke, Németh Zsolt  külügyi államtitkár úr,
valamint a NKÖM helyettes államtitkára,
Kõrösi Orsolya asszony üdvözlõ szavait, az
utóbbi levelébõl idézzük a következõ
sorokat:

„… Munkatársaimtól értesültem, hogy
rendezvényeik évrõl-évre színvonalasak,
úgy tematikailag, mint az elõadásokat
tartók hivatása szempontjából egyre sok-
rétûbbé válnak. Jómagam is – mint korábbi
életszakaszomban a hungarológia terüle-
tén tevékenykedõ vezetõ – fontosnak
érzem, hogy a Kárpát-medence népeinek
együttélését, anyanyelv- és kultúra-õrzését,
a lehetséges együttmûködés formáit minél
több fórumon vitassák meg, alakuljanak,
mélyüljenek el a magyar-magyar és
interetnikus kapcsolatok. Ezért is támo-
gatjuk – immár nem elõször – tanácskozá-
suk megrendezését. …”

PoLíSz
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Mácza Mihály (Révkomárom város alpol-
gármestere) ismerteti a város történelmét.
1265-ben IV. Bélától kapta a város elsõ
kiváltságait. Török idõkben végvár volt, a
XVIII. század volt a város nagy kifejlõdé-
sének ideje, virágzó kereskedelem, céhek
virágkora. Napóleon idejében kialakították
a komáromi erõdrendszert. 1849 után visz-
szaesés következett be A millennium évé-
ben csatolták a városhoz a Duna jobbparti
részét. Trianon viszont elszakította az anya-
nemzettõl. A város 2/3-a magyar, a magyar
kultúra központja ma is.

A délelõtt elhangzott elõadások: Ujlaky
István, történész: Európai kisebbségi õrjárat
(a nagyobb európai kisebbségek „leltára”);
Kaiser László író, könyvkiadó, az OMVH
Mûemléklap folyóirat fõszerkesztõje: Olva-
sási szokások, olvasási kultúra a könyvki-
adók szemszögébõl.

Délután Path községben folytatódott a
tanácskozás. Tóth Zoltán József, a NKÖM
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztályá-
nak fõosztályvezetõ-helyettese a Szent
Korona Tan kulturális és kárpátmedencei
jelentõségérõl tartott elõadást.

Sidó Zoltán (a Révkomáromi Egyetem
igazgatója) elõadásában hangsúlyozta,
hogy az 1989/90-es történelmi forduló-
pont idején a szlovákiai magyarság „felké-
szült” volt. A lakosság 10-12 %-a vallja
magát magyarnak ma is. Önálló, „majdnem
civil szervezet” az 1949-ben alakult Csema-
dok – kultúra-ápoló szerepe óriási. Komá-
rom Szlovákiában a legjelentõsebb szellemi
központtá válhat: a kihelyezett Városi
Egyetem, a Református püspökség, a
Teológiai fakultás és kollégiuma, a Múzeum
és Baráti köre, esetleg egy önálló magyar
színtársulat tovább erõsítheti a térség ma-
gyarságot megtartó intézmény-hálózatát.

Kovács György (Barcsa Dániel) közíró,
történelemtanár A székelység problémái –
megoldási kísérletek a dualizmus korában
címmel tartott elõadást. Kramarics Dóra a
Magyar Kultúra Alapítványt képviselve
bemutatta az alapítvány tevékenységét,
elsõsorban mûvészeti rendezvényekkel,
pályázatok kiírásával, terembérlési lehetõ-
ségekkel segítik a határon túli és a hazai
szervezetek munkáját. A napot Szeberényi

Zoltán író elõadása zárta, aki bemutatta az
AB-ART Kiadó gondozásában nemrég meg-
jelent kétkötetes, Magyar irodalom Szlová-
kiában (1945-1999) címû munkáját.

Október 6-án Pomogáts Béla, a Magyar
Írószövetség elnöke az irodalmi mûhelyek
paradox helyzetérõl, a folyóiratok, könyvki-
adók rendszerváltás elõtti és mai prob-
lémáiról, az Írószövetség munkájáról,
valamint a különbözõ pályázati lehetõsé-
gekrõl számolt be. Popovics Tibor Miklós, a
Fõvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
elnöke a magyarországi és határon túli
ruszinok többféle nyelvjárási csoportjáról
tartott elõadást, Komáromi Sándor, az
Országos Idegennyelvû Könyvtár munka-
társa a magyarországi német irodalom
huszadik századi helyzetét elemezte. Balázs
F. Attila, a szlovákiai AB-ART Kiadó vezetõje,
a Szõrös Kõ folyóirat felelõs kiadója a
szlovákiai magyar könyv- és folyóirat-kiadás
nehézségeirõl számolt be.

Konferenciánk záróakkordjaként a III.
Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konfe-
rencia résztvevõi és a Magyar Írószövetség
koszorút helyeztek el a révkomáromi
Klapka-szobornál és a Himnusz eléneklésé-
vel emlékeztek meg az aradi vértanúkról. 
A helybéliek közül többen csatlakoztak a
koszorúzáshoz, az énekhez – a hely szelle-
me kötelez…

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Ujlaky István

Európai kisebbségi õrjárat

(A nagyobb európai nemzeti és etnikai 
kisebbségek leltára)

Az elmúlt évtizedekben legalább hússzor hallottam tévében, rádióban, vagy olvastam
az írott sajtóban: az erdélyi magyarság Európa legnagyobb kisebbsége. Mások, máskor és
máshol ugyanezt a megállapítást nem az erdélyi, hanem általában a határon túli ma-
gyarságra vonatkoztatták. Joggal mondható: ez a vélekedés lassacskán közhellyé vált.
Legutóbb egy földrajztankönyvben (Jónás, Kovácsné, Vízváriné, 2000.) találkoztam ezzel
a – mondjuk most már ki – téves nézettel. De mi a helyzet a valóságban?

Elõször is tisztázzuk a fogalmakat. Beszélhetünk erdélyi magyarságról, de helyesebb
romániai magyarságot mondani, mert ez utóbbi a legtágabb értelemben vett Erdély
határain is kívül élõ csángó magyarokat, a bukaresti magyar közösséget, és a jobbára 
vegyes házasságok vagy munkavállalás révén a Kárpátokon túlra került magyar szórványt

PoLíSz

Kisebbség Ország Népesség, Megjegyzés
millió fõ

oroszok Ukrajna 11 Ettõl eltérõ becslések 8-9 millió fõvel 
számolnak

katalánok Spanyolország 7,2
tatárok Oroszország 7 Ebbõl kb. 2-3 millió Európában
skótok Nagy-Britannia 5,7
vallonok Belgium 4
walesiek Nagy-Britannia 2,6
bretonok Franciaország 2,5
gallegók Spanyolország 2,4 Más elnevezése galíciai
magyarok Románia 2
volgai németek volt Szovjetunió 2 Közép-Ázsiába deportálva a 

II. világháborúban
elzásziak Franciaország 1,9
albánok Jugoszlávia 1,8 Szerbiában (ideértve Koszovót) és 

Montenegróban együtt
baskírok Oroszország 1,4
szárdok Olaszország 1,4
szerbek Horvátország 1,4
franciák Svájc 1,3
oroszok Fehéroroszország 1,1
oroszok Lettország 0,9
törökök Bulgária 0,9
ruszinok Ukrajna 0,8 Vitatott, hogy az ukrán többséggel 

szembeni kisebbség, vagy az 
„államalkotó„ többség része

frízek Hollandia 0,7
magyarok Szlovákia 0,7
baszkok Spanyolország 0,6

Nagyobb etnikai kisebbségek Európában, országonként (1. táblázat)
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is magába foglalja. Mi a továbbiakban a romániai magyarság Európában elfoglalt helyét
vizsgáljuk meg, majd a Magyarország határain kívül, de a Kárpát-medencében élõ ma-
gyarság méreteit vetjük egybe más európai kisebbségekkel. A romániai magyarság lélek-
számát illetõen a hivatalos román statisztikák, és az ezeket az adatokat újabban elfogadó
magyar sajtó 1,6-1,7 millió fõre teszi. A magyarországi becslések ennél nagyobb, általában
két, olykor két és fél, három millió fõvel számolnak. Egy szerzõ-csoport 1987-re számítá-
sokon alapuló becsléssel 2,1-2,3 millió fõt jelez, ez azonban már nem friss adat. (Békési B.
1989) Mi a magunk részérõl egy RMDSZ országgyûlési képviselõ közlése alapján az alulról
kerekítve kétmillió fõt tekintjük reálisnak, s az alábbi táblázatokban ezzel számolunk. Pár
szót kell ejtenünk a módszertani nehézségekrõl. Nincs egyetlen könyv, amelyben az
általunk felhasznált adatok együtt lennének. A különbözõ munkák adatai eltérõ idõpont-
ban végzett népszámlálásokon vagy becsléseken alapulnak. Arra törekedtünk, hogy 1990
elõtti adatot ne használjunk. Ez a lélekszámok esetében sikerült. Tudjuk, hogy több ország-
ban manipulálják a kisebbségekkel kapcsolatos népszámlálási adatokat. E manipulációkkal
szemben a “bevett” tudományos becsléseket alkalmazzuk, már ahol van ilyen.

A kisebbségi lét sokkal természetesebb és általánosabb Európában, mint gondolnánk.
Csupán két ország (Portugália és Izland) tekinthetõ nyelvi szempontból homogénnek.
Asszimiláltnak, felmorzsoltnak hitt kisebbségekrõl derült ki az elmúlt évtizedekben, hogy
mégiscsak léteznek, s a szélesebb közvélemény elõtt ismeretlen kisebbségek kerültek be a
nyilvánosságba egy-egy politikai esemény kapcsán. 

A romániai magyarság a nagyobb európai kisebbségek közé tartozik, de nem a leg-
nagyobb. A Szovjetunió szétesése óta Európa legnagyobb kisebbségét az ukrajnai oroszok
alkotják: 11 millió fõvel. A romániai magyarságénál nagyobb a katalán, tatár, vallon, wale-
si, breton és gallego közösség.

A fenti kép bizonyos szempontból abszolút pontos, ugyanakkor azonban csalóka is.
Hiszen igaz, hogy Nagy-Britanniában több mint ötmillió skót él, de közülük csak néhány-
szor tízezer fõ beszéli az õsi kelta skót (gael) nyelvet (õk is kétnyelvûek), a többiek skót iden-
titásukat õrzõ, angol nyelvû britek. Hasonló a helyzet walesiekkel is. A két és fél millió bre-
ton identitású közül csak félmillió fõ beszéli a breton nyelvet. Vagyis, némileg más képet
kapunk, ha a nyelvi kisebbségeket, a mi hagyományos közép-európai szótárunk szerint a
nemzetiségeket vesszük tekintetbe. Itt sem a romániai magyarság a legnagyobb, de
lényegesen elõbbre kerül a kisebbségek európai rangsorában. Íme.

Nagyobb nyelvi kisebbségek Európában, országonként (2. táblázat)

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy milyen képet kapunk, ha az egyes kisebbségek
abszolút száma helyett azt nézzük meg, hogy az adott kisebbség a népességnek hány
százalékát alkotja abban az országban, ahol él. Ebbõl a szempontból a Belgium lakosságá-
nak több mint negyven százalékát alkotó vallonok vezetik a sort, s a lettországi oroszok
követik õket egyharmados arányukkal. A romániai magyar kisebbség Románia
népességének 8 százalékát teszi ki. Ennél több a felvidéki magyarok 11 százalékos aránya.
Lássuk a táblázatot!

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA

Kisebbség Ország Népesség, millió fõ
oroszok Ukrajna 11
katalánok Spanyolország 7,2
tatárok Oroszország 7
vallonok Belgium 4
gallegók Spanyolország 2,4
magyarok Románia 2
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Nagyobb európai kisebbségek országuk összlakosságának százalékában (3. táblázat)

Azok az etnikumok, amelyek országukban kisebbséget alkotnak, az országon belül egy-
egy kisebb régióban vagy közigazgatási egységben többséget alkothatnak. Ebben az
összehasonlításban szembeszökõ a magyarság sajátos helyzete: a szórványok, kevert
népességû területek mellett vannak kimondottan magyar többségû területek is hazánk
határain túl. Lássunk itt is egy összehasonlító táblázatot! A magyar vonatkozású települé-
sek kiválasztása természetesen önkényes.

Európai kisebbségek – helyileg többségben (4. táblázat)

Természetesen megtehetjük, hogy a legnagyobb, hazánk határain túl élõ magyar
nemzetrész, a romániai magyarság helyett a Magyarország határain túl, de Közép-

PoLíSz

Kisebbség Ország Arány
vallonok Belgium népességének 42 százaléka
oroszok Lettország népességének 33 százaléka
oroszok Észtország népességének 30 százaléka
albánok Macedónia népességének 21 százaléka
albánok Szerbia népességének 18 százaléka
franciák Svájc népességének 18 százaléka
katalánok Spanyolország népességének 18 százaléka
horvátok Bosznia-Hercegovina népének 17 százaléka
oroszok Fehéroroszország népességének 13 százaléka
oroszok Moldávia népességének 13 százaléka
oroszok Ukrajna népességének 13 százaléka
olaszok Svájc népességének 12 százaléka
magyarok Szlovákia népességének 11 százaléka
törökök Bulgária népességének 10 százaléka
skótok Nagy-Britannia népességének 10 százaléka
magyarok Románia népességének 8 százaléka

Kisebbség Terület (ország) Arány
svédek Aland szigetén (Finnország) 95 százalék
magyarok Dunaszerdahelyi járásban (Szlovákia) 87 százalék
albánok Koszovóban (Jugoszlávia) 82 százalék
magyarok Székelyföldön (Románia) 75-80 százalék
elzásziak Elzászban (Franciaország) 75 százalék
gagauzok Gagauzföldön (Moldávia) 75 százalék
magyarok Komáromi járásban (Szlovákia) 73 százalék
osztrákok Bolzano körzetben (Olaszország) 66 százalék
korzikaiak Korzikán (Franciaország) 50-65 százalék

néhány városban:
magyarok Kézdivásárhelyen (Románia) 91 százalék
magyarok Dunaszerdahelyen (Szlovákia) 89 százalék
magyarok Zentán (Jugoszlávia) 85 százalék
magyarok Sepsiszentgyörgyön (Románia) 75 százalék
magyarok Révkomáromban (Szlovákia) 73 százalék
magyarok Marosvásárhelyen (Románia) 51 százalék
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Európában élõ („õslakos“) valamennyi magyart együtt számoljuk. Ebben az esetben per-
sze ugyanezt más népek esetében is meg kell tennünk. Bonyolultabbá teszi a helyzetet az
is, hogy egy ilyen vizsgálatban a szórványjellegû kisebbségeket is figyelembe kell vennünk:
az európai zsidókat, németeket, romákat. Egy ilyen összehasonlításban a határon túli 
magyarok a 6. helyen állnának az európai kisebbségek rangsorában. 

Nagyobb etnikai kisebbségek Európa különbözõ országaiban mindösszesen (5. táblázat)

Természetesen egészen más a romániai magyarok, észtországi oroszok, hollandiai frízek
helyzete, mint azoké a kisebbségeké, amelyek föderatív szerkezetben élnek, mint a belgiumi
vallonok, vagy a franciák és olaszok Svájcban, avagy autonómiával rendelkeznek, mint az 
olaszországi osztrákok, spanyolországi katalánok, gallegók és baszkok, vagy a Nagy-Britan-
niában élõ skótok és walesiek. Utolsó táblázatunkban a politikai önállósággal (autonómiával
vagy föderatív státussal) nem rendelkezõ kisebbségekrõl készítünk összefoglalást.

Néhány nagyobb, politikai önállósággal nem rendelkezõ kisebbség Európában (6. táblázat)

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA

Kisebbség (ország vagy országok) Lélekszám, Megjegyzés
millió fõ

oroszok (az egykori Szovjetunió utódállamaiban) 14 az ázsiai 
oroszok nélkül

katalánok (Spanyolországban és Franciaországban) 7,4
tatárok (Oroszországban) 7
skótok (Nagy-Britanniában) 5
romák (Európában mindösszesen) 4
vallonok (Belgiumban) 4
magyarok (a szomszédos országokban együttvéve) 3,3
walesiek (Nagy-Britanniában) 2,6
bretonok (Franciaországban) 2,5
gallegok (Spanyolországban) 2,4
albánok (Jugoszláviában, Macedóniában, 
Olaszországban, Görögországban) 2,2 
szerbek (Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, 
Magyarországon, Romániában) 2,1
törökök (Bulgáriában, Görögországban és a volt 
Jugoszlávia utódállamaiban) 1,2
zsidók (Európában mindösszesen) 1 becslés
németek (Belgiumban, Csehországban, Dániában, 
Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, 
Magyarországon, Romániában és Szlovákiában, 
de a volt Szovjetunió nélkül) 1 becslés

Kisebbség Ország Lélekszám, millió fõ

oroszok Ukrajnában 11 
bretonok Franciaországban 2,5
magyarok Romániában 2
elzásziak Franciaországban 1,9
szárdok Olaszországban 1,6
törökök Bulgáriában 0,9
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Ebben a rangsorban már igen tekintélyes helyet foglalnak el a romániai magyarok.
Viszont épp ez a rangsor a legvitathatóbb, a legbonyolultabb. Elõször: igaz, a magyarok
nem rendelkeznek sem autonómiával, sem föderatív státussal, viszont kétségtelenül sza-
vatoltak nyelvhasználati jogaik, és a diktatúrák alatt megroppantott, „összezsugorított“
oktatási, kulturális, egyházi intézményrendszerük újjáépülõben van. Másodszor: szinte
lehetetlen közös nevezõre hozni a székelyföldi tömbmagyarságot és a dél-erdélyi
szórványt, Nagyvárad s a Partium magyarságát és a végletekig elnyomott moldvai csángó
magyarokat. Így a fenti táblázatot és e röpke elemzést csupán (tudatosan) leegysze-
rûsítõnek és hipotetikusnak tekinthetjük.

Európa egyes kisebbségei mögött (pl. a bretonok, frízek, gallegók, katalánok, skótok,
szárdok stb.). nincs anyaország. Más európai kisebbségek mögött (pl. svájci franciák, ukraj-
nai oroszok, dániai németek stb.) egy nagyhatalom áll anyaországként. A határon túli
magyarság sajátossága abban ragadható meg, hogy van anyaországuk – s ezzel masszív
önazonosságuk, erõs, saját kultúrájuk, ezeréves állami múltjuk – de ez az anyaország nem
nagyhatalom, így érdekvédelmi-érdekképviseleti lehetõségeik korlátozottak. Magyar jel-
legzetesség az is, hogy határon túli nemzetrészeink nem „örökös“, évszázadok óta vagy
épp ezredéve kisebbségi csoportok (mint a frízek, korzikaiak, walesiek, gallegók stb.), nem
is frissen, tíz éve kisebbségi helyzetbe került nemzetiségek (mint az oroszok), és nem is 
ki- illetve bevándorlás révén keletkezett kisebbségek, mint a romák, németek, zsidók. A 81
éves magyar kisebbségi sors eléggé hosszú idejû ahhoz, hogy túljutva az elsõ sokkhatá-
son, kifejlessze érdekvédelmét, megszervezze önmagát, de nem olyan hosszú idõ, hogy
feledésbe merüljön vagy romantikus nemzeti mítosszá stilizálódjék az egykori önálló és
egységes állam, illetve többségi szerep emléke.

Reméljük, elemzésünk meggyõzte a tisztelt olvasót: le kell mondanunk arról, hogy a
romániai magyarokat, vagy akár az egész határon túli magyarságot Európa legnagyobb
etnikai kisebbségének tekintsük. Téves vagy hazug állítással, hamis érveléssel nemes, jó
ügyet sem szabad képviselni. Ha határon túli magyar nemzetrészeink sorsának,
helyzetének javítása, szerepük fontossága mellé akarunk támogatókat szerezni, így is van
mit mondanunk. Az emberi jogi érvelés kontinensünk nyugati felén hatékonyabb bármi
másnál. Hangsúlyozhatjuk emellett, hogy a romániai magyarság Európa egyik legna-
gyobb kollektív politikai jogokkal nem rendelkezõ kisebbsége, illetve, hogy több kisebbsé-
gi helyzetû magyar közösség helyileg többségben van. Ezen túl pedig nyugodt lelkiis-
merettel sorakoztathatunk fel más, igen meggyõzõ, ugyanakkor igaz tényeket, adatokat.
A romániai magyarok többen vannak, mint Észtország és Luxemburg teljes lakossága
együttvéve, és éppen annyian, mint Szlovénia népessége, vagy – macedónokkal és
albánokkal együtt – Macedónia összlakossága. A Földön kb. negyvenöt ország lélekszáma
kisebb, mint a romániai magyarságé.
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Balázs F. Attila

Intézményeink nyomorúsága
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim!
Bár néhány napja a mindannyiunk által nagyra becsült Koncsol László tölti be azt a tiszt-

séget, amely nevem mellett szerepel e konferencia meghívóján, mint a Szlovákiai Magyar
Írók Társaságának leköszönt elnöke, az irodalmi társaságok, és általában a kulturális
szervezetek és intézmények szerepérõl kívánok szólni a nemzeti önazonosság és az
anyanyelvû kultúra megõrzésében, ápolásában. Pontosabban e nemes feladat hiányos
feltételrendszerére szeretnék rámutatni, különös tekintettel a támogatási procedúrák
esetlegességeire.

Mint könyv- és lapkiadó: érintett, mint bizottságok és kuratóriumok tagja: bennfentes
voltam és vagyok e folyamatok regisztrálásában és befolyásolásában. A rendszerváltásokat
követõen egy évtized pergett le szemünk elõtt. Tanúi lehettünk az új struktúrák kialakulásá-
nak, fájdalmas és örömteli váltások és változtatások, amatõr és profi kezdeményezések,
viták, lelkesedések, kudarcok lecsengésének, majd elég gyorsan egy új letargia megje-
lenésének. 

Nincs okom kételkedni azok jó szándékában és elkötelezettségében, akik ezt a konfe-
renciát összehívták, mint ahogy azokéban sem, akik az ezt megelõzõ sok-sok tanácskozás,
konferencia megvalósítói voltak. Ennek ellenére az évek telésével egyre szkeptikusabb
vagyok az ilyen rendezvények kézzelfogható eredményeit illetõen. 

A magyar állam, személyes megítélésem szerint, nagyvonalúan támogatja a határon
túli magyar kultúrát. Mégis mibõl adódik mûvelõdésünk nyomorúságos állapota? 

Elõször is a prioritások vidék- és folklór-központúságából. Mielõtt bárki felszisszen, elõre-
bocsátom, hogy jómagam is létfontosságúnak tartom a vidék mûvelõdését, a hagyo-
mányok ápolását. De nem olyan áron, hogy azok az intézmények, országos- és szakmai
szervezetek, amelyek a magyar nyelv és irodalom, a magyar tudományosság, a tehet-
ségápolás területén a legtöbbet teszik nyelvünk fennmaradásáért, az önazonosság-tudat
fejlesztéséért, a mûködésükhöz szükséges minimumot sem kapják meg. Hogy elkerüljem
a frázispufogtatás vádját, mindjárt néhány példát is felmutatok. Az Illyés Alapítvány által
meghirdetett pályázatra öt projektet nyújtott be az SZMÍT. Ebbõl kettõt bírált el pozitívan a
kuratórium: a szórványvidékek magyar óvodáinak gyermekkönyvekkel való ellátására 
10 000 Sk-t, azaz 60 000 forintot, a gombaszögi fiatal írók alkotótáborának költségeire
ugyanakkora összeget ítéltek meg. Az óvodák felvidéki magyar írók mûveihez jutottak így
hozzá – talán nem kell hangsúlyoznom, hogy ez milyen fontos az azonosságtudat
megõrzése szempontjából –, az egész Kárpát-medencében ismertté vált tábor pedig a
tehetségfejlesztés, a szakmai és nyelvi képzés, a közösségalakítás és -tudat építésében
pótolhatatlan. Két ilyen horderejû rendezvényre ilyen nevetséges összegeket megítélni,
amikor a nyilvánosság tudja, hogy százmilliókat osztanak el, felelõtlenség. Tessék 
120 000 forintból mûködtetni egy 120 tagú szakmai szervezetet és megrendezni 4-5
országos és kárpát-medencei rendezvényt! Az 5 napos tábort végül 50 felvidéki, erdélyi és
magyarországi résztvevõ jelenlétével az Anyanyelvi Konferencia 300 000 Ft-os segítsé-
gével tudtuk megrendezni. Nem az õ dolguk lett volna a támogatás, ezért ezen a 
fórumon is mindannyiunk nevében szívbõl megköszönöm Pomogáts Bélának és Gál
Sándornak a nagyvonalúságukat. 

Az SZMÍT és az AB-ART Kiadó a középiskolások számára meghirdetett Pegazus pályázat,
az említett alkotótábor, a Szõrös Kõ folyóirat és a Start sorozat által átgondoltan és magas
szinten oldotta meg a felvidéki magyar irodalom utánpótlásának nevelését. E nélkül idõs
íróinkkal együtt irodalmunkat is eltemetnénk holnap. Írótársadalmunkat a szükséges infor-
mációkkal az SZMÍT látja el. Az SZMÍT szervezi a szakmai tanácskozásokat, képviseli az írókat
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különbözõ rendezvényeken, fórumokon. Az irodalmi élet fellendítésében sokkal többet
tudna tenni, ha mûködéséhez is kaphatna anyagi támogatást. 

Községi és iskolai könyvtáraink siralmas állapotban vannak, évek óta állományuk gyara-
pítására nem kapnak pénzt. Eközben kiadóink raktárkészlete gyarapodik. Nem sok pénz
kellene ahhoz, hogy könyvtárak és kiadók jól járjanak, miközben az önazonosság-tudat
erõsödéséhez aktívan hozzájárulunk. Mert a felvidéki ember jó esetben az anyaországiak
szegény rokonának érezheti magát, ha nem lehet büszke a felvidéki irodalomra, kultúrára.
Mert ha csak népi hagyományaik ápolásában segítjük õket, az indián rezervátumok sorsát
szánjuk nekik.

Nyelvünk ápolásában élenjáró intézményeink: a lap- és könyvkiadók évek óta
mûködésre nem kapnak támogatást, mert úgymond profitorientáltak. Próbáljanak meg,
uraim, kisebbségi körülmények között profitot termelni szépirodalmi lap vagy könyvek
kiadásával. Ez a sokkal nagyobb piaccal rendelkezõ anyaországban is veszteséges vál-
lalkozás lenne. 

Milyen érvet kellene még felsorakoztatni, hogy kevésbé mostohán bánjanak
kiadóinkkal? 

Ebben az évben a szlovákiai magyar lapok támogatására tízmillió Ft-ot különítettek el. A
szakmai bizottság kérte a keret megnövelését, amit a kuratórium elutasított. A szakmai
bizottság meg sem próbálta elosztani a közel 20 lap között. Elosztották Budapesten. A
fiatal nemzedék igényes kivitelben megjelenõ irodalmi mûvészeti lapja, a Szõrös Kõ, 
200 000 Ft-ot kapott. Felesleges minden kommentár. Nem kell szakembernek lenni ahhoz,
hogy kiszámítsuk, mire elég. 

Ismereteim szerint a többi országos szervezet sem lett elkényeztetve. Akkor mire men-
nek el a százmilliók? Például kevésbé jelentõs falusi rendezvényekre, amelyeket a
kisközösségek saját erõbõl vagy regionális alapokból is képesek lennének megvalósítani. A
negyedi Csemadok-alapszervezet példának okáért évek óta a szüreti bál és néhány más
rendezvény bevételébõl nemcsak a mûködéséhez nélkülözhetetlen pénzt teremti elõ,
hanem kirándulásra és színházlátogatásra is jut belõle. Mások is tanulhatnának példájuk-
ból. Tudatosítani kellene, hogy a magyarok lakta településeken helyi forrásokat is lehet és
kell mozgósítani, de a – többnyire pozsonyi székhelyû – országos szervezetek, vagy a
szórványvidékek szervezetei anyaországi támogatásra szorulnak. Kidobott pénznek tartom
Magyar Ház létesítésére támogatást folyósítani egy olyan magyar többségû városban, ahol
több kulturális intézmény is magasabb színvonalon szolgálja az országos és helyi ren-
dezvényeket, mint a sötét, kocsmaként funkcionáló kedvezményezett pinceklub. Végzetes
lehet a megmaradás szempontjából ezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyni.
Számtalanszor elhangzott már: nyelvében él a nemzet. Ha komolyan vesszük az intést,
tudatosítani kell az oktatás mellett az irodalom, színház és sajtó stratégiai fontosságát. 
A szlovákiai magyarok körében nem olyan erõs a felvidéki tudat, mint az erdélyiek
esetében az erdélyi. Ezért minden olyan törekvést támogatni kell, amely az önazonosság-
tudatot erõsíti. Kissé sarkítva: ha csak emlékmûvek emelését támogatjuk, hozzájárulunk a
felvidéki magyar élet emlékké válásához. Nyilván annál szívósabb ez a népcsoport, hogy
a közeljövõben ilyen veszély fenyegetné, de a felgyorsult asszimiláció, a szlovák óvodák-
ba és iskolákba járó nagyszámú magyar gyermek, a magyar értelmiség zsugorodása 
olyan intõ jelek, amelyek nem kerülhetik el egyetlen felelõsen gondolkodó illetékes
figyelmét sem. 

Azért tartottam fontosnak ezeket itt – szinte ünneprontóan – elmondani, mert az
elõadók és vendégek között minisztériumi és alapítványi felelõs személyek szerepelnek. Ha
elhallgatjuk a nehézségeket, a jobbítás lehetõségét is elmulasztjuk. És az ilyen jó szándékú
rendezvények meddõ összejövetelek maradnak. Kulturális exhibicionizmus helyett össze-
fogást, reformokat és praktikusabb szemléletet sürgetek. A többi már nem (csak) rajtam
múlik. Köszönöm a türelmüket. 
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Tóth Zoltán József

A Szentkorona-tan és a természetjog
A magyar közjogi és közéleti hagyomány egészen a XX. század közepéig a magyar álla-

mi élet és alkotmányosság kezdetének és meghatározó kiinduló pontjának az Árpádok
honfoglalás korabeli Vérszerzõdés esküjének öt pontját és a pusztaszeri végzést tekintette.
A középkori, majd a modern magyar hagyomány, a magyar történelmi folytonosság
jegyében egészen a második világháborút követõ évekig az alkotmányosságot folytonos-
nak tekintette és a modern jogi tudományosság azt történetinek nevezte, illetve nevezi.

Mi az alkotmány és mi az alkotmányosság? Az alkotmány a mindenkori államnak az
alaprendje, amelybõl más jog származtatható. Azok a legmagasabb rendû közjogi szabá-
lyok, amelyek az állami jogalkotás folyamatára és szervezetére vonatkoznak és a leg-
fontosabb közigazgatási szervek, alapintézmények szervezetét és mûködését határozzák
meg. Ugyanakkor valójában az alkotmány az emberek mindennapi, hétköznapi életének
a kerete. Minden alkotmányos élet alapja az, hogy miként gondolkoznak, miként élnek
azok az emberek, az „állampolgárok”, akiknek szól, vagy akié az alkotmány. Minden alkot-
mánynak és alkotmányos életnek a legfontosabb kérdése, hogy a mindennapok magán-
és közéletét az emberek milyen normák szerint élik, illetve alakítják azt. A hétköznapok
erkölcsre, morálja tölti meg tartalommal az alkotmányt, a mindennapi élet alkotmányos-
ságát. A felelõsségtudat, a jogok és kötelezettségek ismerete, elfogadása és igénye a min-
den egyes ember naponta megélt és a mindennapi cselekvésének szellemiségétõl és lelki-
ségétõl és életcéljától függ. A következõ nagy kérdés, amit az alkotmánnyal kapcsolatban
fel kell tennünk, hogy az állam alkotmánya és annak alapelvei összhangban vannak-e az
emberek mindennapi erkölcsével, igazságérzetével, törvénytiszteletével, felelõsség- és
kötelezettségtudatával? Van-e összhang az alkotmányos alapelvek és a hétköznapi élet
között? Az alkotmányosság azt jelenti, hogy az alkotmány rendelkezéseit és az ahhoz
kötõdõ jogszabályokat az állami és közélet intézményei, illetve az állampolgárok betartják
és azt másokkal is betartatják. Továbbá az államélet, vagyis az intézmények munkája és a
honpolgárok közélete az alkotmányban lefektetett elvek és az annak megfelelõ szellemiség
szerint alakul.

Egy állam alkotmányának, illetve egy közösség alkotmányos életének vizsgálatakor
megkerülhetetlen a kérdés: az állam alaprendje, vagyis az alkotmánya köthetõ-e, vagy
kötõdik-e úgynevezett abszolút normákhoz, örökérvényû igazságokhoz? Vagy csupán
praktikus, gyakorlati alapelvek gyûjteménye az alkotmány, illetve végrehajtása csak a relatív
hétköznapi élet függvénye és annak megfelelõen szabadon alakítható? Másképpen: a 
jog és az igazság kell-e, hogy egymást feltételezzék, vagy elválaszthatóak, függetlenek
egymástól. Természetesen az is kérdés, hogy a közösség, vagy az alkotmányozó mit tekint
igazságnak. Legvégül pedig arra keresünk választ a magyar történeti alkotmány vizs-
gálatakor, hogy a közösség „igazsága” és az alkotmány normája ugyanazok-e, összhang-
ban vannak-e egymással, vagyis az alkotmány szerves, organikus szabálygyûjtemény-e,
vagy elõírt, „oktrojált” alapnorma, amihez alkalmazkodni kell (megszokni, vagy megszökni,
esetleg változtatni, „alkotmányozni”). 

I. FEJEZET
Az igazság alapú normarendszer

A helyes és ideális állam és az annak megfelelõ közélet és politika filozófiai kérdése már
az ókorban, a több ezer éves szakrális-archaikus állami és közösségi lét megrendülésének,
szétesésének korában, a Krisztus elõtti VI. és V. században elsõdleges tárgya a filozófiai,
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államelméleti gondolkodásnak. Az archaikus közösségi rend az eredendõ tökéletes rend-
nek, az isteni örök világ mintájának való analogikus megfelelés igénye és kötelezettsége.
Az istenek makrokozmoszának, annak isteni törvényeinek kell tükrözõdnie az emberi
teremtmények alászállott, földi közösségi rendjében. Nemcsak az államrendben, hanem
minden ember minden cselekedetében. Ezért minden cselekedetnek az isteni elvárásnak
kell megfelelnie, tehát „szentre” törekvõnek, szakrálisnak lenni. A profán itt még nem ellen-
téte a szentnek, hanem csak a távolságot jelzi a tökéletestõl, az örökkévalótól, az örökké
létezõtõl. Az uralkodó, aki isteni, a legtökéletesebb, õ az összekötõ kapocs az evilági rend,
az emberi mikrokozmosz és az evilági fizikai világon túli metafizikai, isteni makrokozmosz
között. A mikrokozmosznak tükröznie kell a makrokozmoszt, a transzcendens világ
törvényeit, és remélnie, hogy egyszer visszatér az „Aranykor”, amikor a két világ ontoló-
giailag is ismét egy lesz. Ennek az ókori világnak egyik klasszikus „modellje” az õsi
Egyiptom. Az az Egyiptom, amit Hermész Triszmegisztosz a világ szentélyének nevez és
amit Püthagorász és Platón az öröktudás forrásának ismer, ahonnan az öröklét titka és így
minden az emberi élethez kötõdõ szent tudás, az építészettõl az orvoslásig ered.

Az „isteni” örök világ, a makrokozmosz lét törvényeinek, mint mércének és támpontnak
az eltûnése, megkérdõjelezése, vagyis az eddigi „igazság ismeret”, és a bizonyosságban
való hit megrendülése legdrámaibban a görög világban jelentkezik az ókorban. A
makrokozmosz eddig ismert rendjének kiüresedése felveti a kérdést, hogy van-e valami
örök, ami a világ és így az emberi közösség természetes alapja és mércéje, ha már az
Olümposzi csak legfeljebb hagyomány és csak politikai hivatkozási alap. Avagy minden
relatív, semmi sem abszolút és az új káoszban legfeljebb a rendszerezett emberi empirikus
tapasztalat vághat biztos ösvényt? A görög istenek transzcendenciájában való mérhetetlen
kiábrándulás következtében az igazság megkeresése elsõdlegesen nem teológiai, hanem
filozófiai úton történik. A Krisztus elõtti V. században a szofista gondolkodók megállapítják,
hogy az emberi társadalmi együttélés feltétele a létezõ örök és „természeti”-nek nevezett
törvények. Az élet természetes rendjének, törvényének az alapja az igazságosság és az
erkölcsi érték, ami az emberi társas kapcsolat minõségi rendje. Hozzáteszik, hogy ez
megkérdõjelezhetetlen, mert az istenektõl származik. Ugyanakkor úgy látják – az addigi
archaikus rend szétesésének következtében –, hogy a tételes emberi törvények az emberi
önérdeket, a hatalmasok érdekeit szolgálják, és így szembekerülnek az örökkel, a termé-
szeti törvényekkel. Végül azonban, bár nagy áldozatok árán, de az igazság gyõz. (Lásd:
Szophoklész: Antigoné).

Szókratész az általános érvényû jót keresi, ami az erkölcsi rend alapja, azonban ezt a jót
már nem köti az istenek világához. Épp ez lesz aztán a hivatkozási alap, amiért a politikai
hatalom istenkáromlásért elpusztítja õt, védve azt, amiben már igazából senki sem hisz, de
ami mégis még a görög polisz (most már csak) ideológiai alapja.

Az ötödik század végén és a negyedik század elsõ felében Platón, Szókratész
nyomdokain haladva, illetve egyiptomi bölcsességre is hivatkozva az egész univerzum lét
törvényeit az örök abszolútumokban, az ideákban jelöli meg. Ezek az ideák, bár csak mint
a tökéletes árnyékaként, de megismerhetõk az ember által és földi mikrokozmoszunkban
alkalmazhatók is. Sõt alkalmazni is kell õket, ahogy az ideális államról írtakban ki is fejti. Az
ideális államban a közösség vezetõi a bölcsességben és erényben kiválóak, az arisztok-
raták. Az ideák, bár általában részlegesen és töredékesen, de a földi „árnyék”-i ismeretek-
bõl induktív módszerrel megismerhetõek. Az ideák okát és forrását kutatva eljut az
„elsõdleges okhoz”, amit a görög bölcselet és vallás az ismeretlen istennek hív, amelyre
majd Szent Pál apostol néhány évszázaddal késõbb, athéni térítésekor hivatkozik.

A kozmológiai és filozófiai igazság, valamint az etikai, értékelõ és az elemzõ módszer
nagy ókori szintézisét nyújtja Arisztotelész életmûve. Megalkotja a természetjog kate-
góriáit, amelyek a metafizikájában örök érvényû igazságoknak nevez (bár valójában nyit-
va hagyja a kérdésre a választ, hogy ezek isteni igazságok, vagy csupán az emberi ész által
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megismerhetõ örök igazságok), de amelyeknek helyességét mégis csak az emberi törté-
nelmi tapasztalat igazolja. Az abszolút helyes, amely a körülményekhez legjobban alkal-
mazkodik. Az örökérvényû igazságokat, vagyis az etikai, értékelõ szempontokat minden
történelmi és emberi helyzetben az empirikus tapasztalatnak kell visszaigazolnia (elemzõ
szempont). A helyes, az igaz tehát végsõ soron az elvárt és a megvalósítható szintézise. Így
elutasítja Platón ideális államát, mint mintát, amit minden körülmények között alkalmazni
kell az állami és a közösségi élet szervezésekor, ha a lehetõ legjobbat akarjuk elérni. Az
utópia helyett a történelmi fejlõdés örök tapasztalata alapján egymásból következõ állam-
rendekrõl ír, amelyek ciklikussága az emberi történelemben mindig visszatérõ törvénysze-
rûség. Az egymásból alakuló államrendek között õ is bemutatja a legtökéletesebbet, de
persze a kérdés marad, hogy a gyakorlatban az mennyire valósul meg.

Arisztotelész természetjoga, amely elismeri az örök igazságokat, az örök ideákat, helyte-
lennek nevezi azt a törekvést, amely az örök ideákból örökérvényû, ember-alkotta, tételes
jogot kívánna faragni. Valójában egyszerre állítja, hogy az ideákat, vagy ideálokat a téte-
les jog megítélésére kell alkalmazni, de ugyanakkor kiköti azt is, hogy a konkrét történelmi
körülményeket, helyzeteket is figyelembe kell venni, amikor az egyes helyzetekben a téte-
les jog helyességét értékeljük.

A görög gondolkodás késõi irányzataiban is fellelünk egyes analógiákat a keresztény
Európa késõ középkori felbomlását követõ korszakok filozófiáiban. Így például azt, amely
a természetjogot és annak törvényeit a világot átható észbõl, szellembõl eredezteti (sztoi-
kusok), vagy amely a közösségi, állami rendet, a békés együttmûködést a tökéletességre
képes ember belsõ erkölcsi törvényeitõl várja (a sztoikus Zénón), vagy amely az államot az
egyes emberi önérdekekre épülõ és azt részben ellensúlyozó érdekszerzõdés következ-
ményeként szemléli.

A klasszikus görög filozófia az eltûnõ szakrális kozmológia kötelezõ gondolkodási és cse-
lekvési normái helyett új, az emberek magán- és közösségi viszonyait meghatározó igazsá-
gokat keres és talál. Megállapítják az ideálokon nyugvó, azokból immanensen következõ
igazságokat, mint az örök és az emberi létezés normáit és az ember alkotta tételes, vagy
másképpen tételes jogok világát, amelyek között valamilyen viszonyt feltételeznek. Mégis
filozófiai rendszereik feltételesek és esetlegesek, mert ugyan az általuk belátott igazságok a
filozófiai gondolkodás törvényszerûségei, a logikai alapján megismerhetõek és azok a
történelmi tapasztalás útján esetenként akár igazolhatók is, de nincs meg az az élõ ok és
sürgetõ követelmény és következmény, ami alapján a józan ész kívánalmain túl az egyes
ember számára az követendõ szükségszerûség lenne.

A római politikai és jogi gondolkodás az etruszk királyok királysága, valamint a köztár-
saság évszázadaiban, a Krisztus elõtti VI. és I. században a ius civile (civiljog) szigorú for-
mákhoz kötött szakrális merevsége az archaikus kozmológia, a világmindenség örök
törvényeinek való megfelelés kényszerét tükrözi. A betû szerint alkalmazandó írott õsi
törvények változtathatatlan szigorúságát (ius strictum – szigorú jog), a jogszabályalkotásra
nem hívatott római tisztségviselõk (elsõdlegesen a praetor) hajlítják, magyarázzák a változó
élet követelményeinek megfelelõen. Ennek megfelelõen, bár forrásaiban különböznek, a
klasszikus korban, a principatus idején a két jog gyakorlatilag összeolvad (és a ius civile –
ius praetorium felosztást felváltja a ius publicum – ius privatum kettõssége). A civiljog õsi
szellemû jogát a köztársaság korában a római gondolkodás az „aequitas”, a jó, az igazsá-
gosság, valamint az egyenlõség örök, az emberi normákat meghatározó és behatároló
elveire építve alakítja, magyarázza (ius aequum). Az aequitas elvei nem mások, mint maga
a római természetjog, a ius naturale (Paulus, Cicero, Marcus Aurelius). Az aequitas, a ter-
mészetjog a Krisztus utáni VI. században a jusztinianuszi jogban jelenti azt az embe-
riességet, jóakaratot, méltányosságot, amely a tételes jog tükreként „enyhíti” az írott jog
szigorát.(A római birodalom ius gentiuma, a népek joga – mint szintén egy természetjogi
elvként – a nem római polgárok jogosultságát jelenti saját jogukhoz a birodalmon belül.
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Ugyanakkor ennek a jognak meg kellene felelnie a természetjog örök, a természetes ész-
szerûségen nyugvó, az emberi kapcsolatokat meghatározó elveinek). A római közösség- és
állam- szervezõ gondolkodás tehát végrehajtotta azt a váltást, ami a görög világban is
megtörtént. Csakhogy, amíg Athénban a szakrális kozmológia isteni törvényeit a filozófu-
sok természetjoga cserélte fel, addig Rómában az õsi, szent civiljogot, majd késõbb a
klasszikus és a posztklasszikus korban a tételes jogot értékelte, oldotta és javította az
elsõdlegesen államfilozófiai, jogászi természetjog, a maga önmagában és önmagától
létezõ értékeivel egyébként véres és kegyetlen, kemény férfias világban.

II. FEJEZET
Az igazság keresztény normája és világi rendje

A nyugat-római birodalom Krisztus utáni V. századi bukását követõ középkor egészen a
XI–XIII. századig a sajátos keresztény szakrális-archaikus világ kora. Az Európát és az egyko-
ri birodalom területét meghódító népek sajátos kelta-germán-szláv és hun-magyar
õshagyományát átalakító, átformáló katolikus-keresztény hit sajátos szakrális rendet hozott
létre. A teremtõ és a teremtett világot egységesen szemlélték. Az archaikus világ peri -
odikusan megújuló állandóságában a teremtett „lentnek” a teremtõ „fenttel”, annak tükre-
ként kellett egymással egységben léteznie. Az embereknek Teremtõjük, az Isten kép-
másaként kellett élniük. Kiválóságukat, a közösségben elfoglalt természetes rangjukat
Istenhez való közelségük, a keresztény erények gyakorlása, a képmásiság minél tökélete-
sebb magukban hordozása szabta meg. Az uralkodó úgy a közösség vezetõje, az állam
feje, hogy egyben a földi rend és túlvilági hatalom között az elsõ élõ szakrális kapocs.
Ebben a teokratikus jellegû politikai rendben a közösség Isten közössége, ezért a világi
rend megsértõi az égi rend megsértõi is. A Teremtõ és a teremtett közötti horizontális
minõségi kapcsolat, az alászállás a „fentrõl” a „lentbe”, vagy a felmenetel a földi világból a
Mennyországba nem csupán keresztény filozófiai, teológiai világlátás, hanem azonos az
õshagyományok világszerkezetével, ahol a panteisztikus istenek és õsök szférája egységes
egészet alkot az utódok földi világával. A kapcsolat azonban hierarchikus, a „legfentebbet”
a „leglentebbel” horizontális minõségi, de átjárható fokozatok választják el.

A III. évszázadban élt neoplatonikus filozófus Plótinosz emmanációs, „fénykiáramlási”
gondolata szerint a teremtõ fény, amely az igazság, a jó és a szép az „Egy”-bõl, az isten-
ségbõl kiáramolva fentrõl lefelé haladva, keletkezésük sorrendjében egymásból következõ
világokat, „hiposztázis”-okat teremt. A „lemenetel” során a fény egyre halványodik, de a
legalsó fok, az anyagi-érzéki világ is tartalmaz fényt, hiszen az által teremtõdik. Ugyanakkor
van egy visszafelé, a kiindulási ponthoz tartó mozgás is, a legmagasabb szintû teremt-
mény, az ember vágya az istenségbe való visszatéréshez. Ez megtörténhet a megfelelõ
erkölcsi tisztaságot és tisztán látást feltételezve, ami lehetõvé teszi az emberi léleknek az
istenséggel történõ misztikus egyesülését.

Az európai honfoglaló népek hagyományos világlátását, keresztény-katolikus kozmoló-
giai szemléletté alakítását, valamint a római birodalom etikai megújítását Szent Ágoston
bölcselete tette elsõdlegesen lehetõvé, a katolikus egyház által, aki a neoplatonikus tanítást
a krisztusi tanítás fényében értelmezte újra. Létrehozva egy új filozófiát, amely az Isten –
ember kapcsolatot új alapokra téve, modern bölcseleti magyarázatát adta az õsi szakrális
világnézetnek, és egyben keresztény állambölcseleti és társadalom-szemléletet is alkotott.

Az archaikus gondolkodás és vallások absztrakt isteneinek igazsága és a mindennapok
formalizált, szertartásszerû cselekvései, a görög filozófiák elvont tanítása és a római élet
általános és praktikus elvei helyére a megtestesült élõ Isten, a valóságos ember és valósá-
gos Isten, Jézus Krisztus és tanítása lép, amely minden egyes, az Atya képmására teremtett
embernek nyújt igazságot. Azt az igazságot, mely a szeretet által érthetõ és élhetõ meg a
hétköznapokban, és túlmutatva tûnõ földi életünkön, a szeretet gyakorlása és a kegyelem
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által az örök üdvösséget kínálja. A naponta megélt hit nemcsak a hívõ mindennapjait
alakítja, hanem formálja a közösséget, és a bölcsesség, a teológia és a filozófia megérteti
azokat az örök igazságokat is, amelyek nélkülözhetetlenek az Istennek tetszõ társadalmi
együttélés formálásához. Az isteni igazságosság forrása az újszövetségi kinyilatkoztatás,
melynek értelmezésére fel lehet használni eszközként a filozófiát, hogy jobban megértsük
az Isten által sugalmazott igazságot. Továbbá a filozófia azt a tudást is nyújtja, amelyrõl a
kinyilatkoztatás közvetlenül nem szól.

Szent Ágoston a IV. és V. században a civil társadalom fundamentumaként a kinyi-
latkoztatás alapján értelmezett igazságosságot jelöli meg. Az igazságosság a jog forrása is,
nélküle az értelmetlen lenne. A tételes emberi és változtatható törvények is az isteni örök
és ezért megváltoztathatatlan törvénybõl nyerik az igazságosságot, amikor a közjó
érdekében hozzák azokat. Az emberi törvény azonban soha nem lehet tökéletes, hiszen
maga az ember is tökéletlen. Isteni tökéletességét a bûnbeeséssel elveszítette és csak a
Megváltás tette lehetõvé, hogy szentté válva, üdvözülve az örök életet és boldogságot
elnyerje. Az emberi törvénynek éppenséggel az emberi romlottságot figyelembe véve 
kell a társadalomban a tökéletlenség miatt csak korlátozott igazságosságot megvalósítania.
A világi, tételes törvény, amennyiben a közjót, az igazságosságot szolgálja, elõmozdíthat-
ja az egyes embert a (keresztény) erények megszerzésére, azonban az igazi erényt a
Mindenható Isten belsõ gondolatainkra és cselekedeteinkre ható örök törvényeinek
ismeretével és megélésével érhetjük el. Végsõ soron ezen múlik minden állam, közösség
együttélése. Az örök isteni törvények ismerete, azok útmutató és tiltó szabályai megmu-
tatják, hogy mit kell tenniük a halandó embereknek, ha boldogok és jók akarnak lenni,
vagyis végsõ soron üdvözülni kívánnak.

A tökéletlen emberek közössége, a „város”, maga sem lehet tökéletes, azonban a
keresztény erények gyakorlói megalkothatnak egy olyan várost, amely tükre a tökéletes 
égi „Új Jeruzsálemnek”. Sõt ez a város maga az Új Jeruzsálem, Isten városa, hiszen Krisztus
tanítása szerint Isten országa a Földön is elkezdõdhet, bár tökéletes állapota csak a túlvilá-
gon érhetõ el, amennyiben az emberek követik Jézus tanítását. Ez a Krisztus követõinek,
Isten imádóinak földi Isten városa teljesen ellentéte a másik városnak, a bûn városának,
ahol az igazságosság helyett az emberek az isteni tanítást szándékban és tettel megta-
gadják. Ez a két város azonban a történelemben egy idõben és helyben együtt él és szét-
bonthatatlanul összefonódik, amit majd Krisztus csak a végítéletkor választ szét, mint a
konkolyt és a búzát. Az erény fiai az egyház, de nem feltétlenül a látható egyház tagjai,
hanem mindenki, aki az igazságot és az erényt keresi és aszerint él. (A látható egyház,
vagyis a megkereszteltek is elkárhozhatnak).

Ugyanakkor célszerû és szükséges, hogy az együttélõ Isten városát és a világ városát a
keresztény értékek alapján kell kormányozni. A keresztény bölcsesség és a politikai hatalom
nem szétválasztható. A jog és a szent, a hatalom és szent, a szabadság és a szent nem
elválaszthatóak. Habár a világ városa és Isten városa alapvetõen különbözik, szervezetileg
és emberileg nem választható szét a politikai hatalom és a hívõk közösségét jelentõ egy-
ház, mint ahogy az eredendõ bûnbe esett ember és az örök üdvösségre elhívott ember
ugyanaz az Isten képmására teremtett személy. Az állam hivatalnokainak is az erényre kell
törekedniük. A fejedelemnek tulajdonképpen szakrális fejedelemnek kell lennie, mert ha
nem, akkor az állam hamar átalakul az önzõk nagystílû rablóbandájává. A keresztény
igazságnak és erénynek ellensúlyozni kell az önzést, az igazságtalanságot a közösségi,
politikai, állami élet minden szintjén. A város egységét törekedni kell helyreállítani, mert az
ember lelki és világi jóléte egyformán cél.

Az ágostoni neoplatonikus évszázadok keresztény értelmezését adták annak a nagyon
õsi világképnek, ahol a teremtõ és teremtett világ egységes, a szent és profán nem
elválasztható külön minõség és valóság, a fentet és lentet hierarchikus analógia köti össze,
és ahol a fent mindig tökéletes mintája az alsó teremtett világnak. Krisztus tanítás után,
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azonban az állandóságban jelen van változás. Mint ahogy az esendõ ember nap mint nap
megküzd a kísértéssel, a bûnnel saját magában és a világban, a történelem is céltételezõ,
lineáris, Krisztus második visszatértéhez, az Égi, Új Jeruzsálem teljes és tökéletes földi
beköszönte felé halad.

A XI–XIII. századra azonban az európai gondolkodásban a korábbiakhoz képest drámai
változás történik. Megszûnik az egységes világlátás mind a hétköznapok életében, mind a
hatalmi és filozófiai gondolkodásban. A közösség alapú falusi és városi gazdálkodást, a
szabályok közé szorított kereskedelmet és a monopolizált, ellenõrzött pénzforgalmat 
lassanként felváltja a közösségi ellenõrzés alól kicsúszó, és kizárólag az egyéni meg-
gazdagodást szolgáló monetáris alapú gazdálkodás. A hatalom: a pénz, a pénz: a hata-
lom. Megszûnik az a szakrális közösség, ahol az erkölcsi törvény egybeesik a világi tör-
vénnyel, amikor a napi életet alakító szokásjog és tételes törvény megegyezik, vagy nem
ellentétes a keresztény értelmet nyert, illetve aszerint változtatott tradicionális hagyo-
mánnyal. A szakrális és a profán világ nemcsak kettéválik, hanem lassacskán szembefor-
dul egymással.

A kora középkor végén ekként kibontakozott krízisben Aquinói Szent Tamás filozófiája
teremti meg kompromisszumot, azt az új szintézist a szent és profán között, amely gyakor-
latilag a mai napig a katolikus hivatalos filozófia és társadalombölcselet alapja. 

Szent Ágoston és Szent Tamás valóság-megközelítése között is látszik a keresztény-kato-
likus szemléletben hangsúlyeltolódás. Mivel minden létezõ kiinduló oka a teremtõ Isten, aki
teremtette az eget és a földet, vagyis a mi empirikusan tapasztalati világunkat, ezért a leg-
fontosabb az Isten-ismeret és az õ transzcendentális, fizikai tapasztalaton túli metafizikai
világa. Ezt az ismeretet nemcsak a teológia és a filozófia fogalmi rendszere által, hanem
közvetlen Isten-ismeret útján szerezhetjük meg. Ez az ismeret az isteni kegyelem útján nyer-
hetõ el, a misztikus megvilágosodás, az „illumináció”, az „unio mystica”, az Istennel való
kegyelmi találkozás, az Isten-élményeken keresztül érhetõ el. Ez a Mindenhatóval történõ,
általában a szentek kiváltságaként jelentkezõ megtapasztalás biztos ismeret Istenrõl és az
Õ akaratáról, ami ugyanakkor filozófiai úton is értelmezhetõ. 

A tomista rendszerezõ-skolasztikus gondolkodás a metafizikai és fizikai világ és valóság
megismerését egyformán a filozófia, még pedig az arisztotelészi filozófia empirikus elemzõ
módszere szerint végzi. Így a teremtett világot elsõdlegesen az empirikus tapasztaláson
nyugvó objektív és realista ismeretszerzés és kategóriaalkotás, megnevezés jellemzi, amely-
re az emberi ész teremtettségénél fogva képes. A metafizikai világot is a teológia által
értelmezett Kinyilatkoztatás, valamint az elemzõ, analitikus filozófia segítségével tárhatjuk
fel. Az emberi ész tökéletessége és a keresztény kinyilatkoztatás hitvilági bölcsessége
lehetõvé teszi az egész univerzum, a lét törvényeinek megismerését. Láthatjuk, hogy a
bölcseleti megközelítés és módszer eltér az ágostonitól, de nem ellentétes vele, csak az új
anyagelvûbb világnak ad módszert a tévedések elkerüléséhez. A Szent Tamást követõ
évtizedekben, évszázadokban aztán elõször azt kérdõjelezik meg, hogy az emberi fogalmak
és kategóriák lefedik-e a fizikai és a metafizikai valóságot, majd a reneszánsz korától
megkérdõjelezik azt is, hogy a filozófia feladata-e, illetve jellegénél fogva alkalmas-e a
metafizikai világ vizsgálatára. A filozófiát és a transzcendenst elválasztják, majd szembe-
állítják egymással. A XVIII. századra azonban már az is kérdéses, hogy az emberi ész
valójában képes-e a valóság vizsgálatára, vagy csak saját maga megnyugtatására alkot
kategóriákat, amelyeket a világra vetít. Ezekbõl az absztrakt kategóriákból, illetve az élõ Isten
transzcendens világa helyére lépõ, az emberi történelmet megalkotó, önkinyilatkoztató,
magába visszatérõ szellem absztrakt kategóriáiból megszületik az új norma: az ész által alko-
tott, elvont elveken nyugvó észjogi természetjog. A XVIII. és fõleg XIX. század uralkodó
szemlélete azonban a transzcendenst és a metafizikait tagadó, a modern tudományokhoz
és azok módszereit, a szellem nélküli anyag filozófiáját követõ materialista, kizárólag az
anyagi érdekeken, tehát az önzésen alapuló gondolkodás és állambölcselet.
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Aquinói Szent Tamás az Istent figyelembe nem vevõ, illetve kimondottan tagadó új 
kor hajnalán megalkotta annak az arisztoteliánus-tomista katolikus-keresztény természet-
jognak a rendszerét, amely máig meghatározza a keresztény állambölcseletet, és így a
jogszemléletet is.

A platonikus–ágostoni kereszténységben egységesnek tekintették a szakrális és profán
világot, ahol a profán nem a szent tagadását jelentette, hanem a legkevésbé szentet, ami
a szent, a fény forrása felé törekszik vissza teremtettségénél fogva, egészen addig, amíg
azt végletesen még nem tagadja. Bár akkor is vágyja, hiszen a nemlét a léttel szemben
azért gyûlöl, mert saját akaratát a szeretettel szemben nem tudja legyõzni (tehát gonosz),
bár tudja, hogy mit veszít. Az ezt követõ korban a profán más értelmet nyert. A profán az,
ami nem szent. Lényegesen módosul a világkép is. Az eddigi horizontális világkép helyett
sokkal inkább egy vertikális osztatú világszemlélet lesz meghatározóvá. A horizontális struk-
túrában az alsóbb szintek, ahogy távolodnak a legfelsõbbtõl, egyre távolabb esnek a felsõ
mintájától, bár azt kívánják követni, analogikusan annak megfelelni. A vertikális struk-
túrában két egymás melletti – létezését tekintve egyenrangú – világ van, a szent és a
profán, külön szabályokkal és törekvésekkel.

A „kettéhasadt” világ egységét kívánja Szent Tamás helyreállítani kora középkori (elsõd-
legesen ágostoni), továbbá ókori (arisztotelianus, és justinianusi / római jogi), valamint 
XX. századi szerzõk (pl: Maritain, Leo Strauss, stb.) szerint zsidó hagyomány alapján.
Megállapítja, ahogy az egyes embernek szabadságában áll törekednie az üdvösségre, úgy
az emberek akkor alkotnak optimális közösséget, ha az a személyek üdvösségét elõsegíti.
Az embereknek bár szabadságuk választani a rosszat, magának az államot alkotó közös-
ségnek mégis a közjóra kell törekednie, amely egyrészt biztosítja a világi fizikai jólétet, más-
részt segítenie kell a személyt a legfõbb jó, a Mindenható Isten ismeretében és abban,
hogy törvényei szerint éljen. Ugyanis, ha az ember nem Istennek tetszõ életet él és nem
törekszik az üdvösségre, megfosztja magát a legfõbb jótól és kárhozatra jut, de ugyan-
akkor a közösség is elpusztul. Bár a világi (profán) élet saját szabadsága nyomán elválik a
szenttõl, Szent Tamás megfogalmazza a teremtett világ örök, természetes és a teremtés
rendje szerinti törvényeit, amit a világi hatalmat, az államot, társadalmat alkotó embernek,
mind saját életében, mind közösségi életében meg kell tartania. A földi, emberi világnak
meg kell felelnie az örökkévalóság, a szeretet Istene törvényeinek, különben saját magun-
kat kárhozatba, közösségeinket fizikai pusztulásba visszük. 

A természetjog ezért az élet joga, az élet normális természetének törvényei, az
emberiség alkotmánya, amit a Teremtõ adott. Forrása az isteni ész isteni joga, a ius divine,
ami a világmindenség fundamentuma, az örök törvény, a les aeterna. Ennek a jognak,
törvénynek része a kinyilatkoztatás által és az emberi ésszel megismerhetõ természeti
törvény, a lex naturalis, vagy ius naturale. A természeti törvény az észnek megfelelõ emberi
magatartást írja elõ az emberben természetszerûleg benne rejlõ tökéletességre való
képesség (Isten képmásiság) alapján. A természeti törvény, mint tükör meghatározza azt az
Isten – ember, ember – ember, ember – világ (természet) viszonyt, aminek az emberi közös-
ségnek, a közösség által alkotott, emberi megegyezésen alapuló és alakiságában felismer-
hetõ tételes törvénynek (lex humana), a pozitív jognak meg kell felelnie. Minden pozitív
jogszabálynak, amit a társadalom, a közösség alkot, a természetjogban kell „szentesülnie”,
és amelyik nem felel meg a természetjogi elvárásoknak, a jognak csak a külsõ alaki kellé-
keivel bírhat, de valójában igazságtalanság és jogtalanság. Végsõ soron következmé-
nyeiben ember- és közösségellenes, mivel nem Isten akarata, tehát Istenellenes.

I. (Szent) Gelaziusz pápa – akit elõször neveztek Krisztus földi helytartójának – már az V.
században, egyrészt az egyházszakadások megszüntetése miatt, másrészt épp a hatalom
egységének érdekében kifejtette az Istentõl való világot kormányzó két hatalom, a pápai
és császári hatalom teóriáját. Mivel Krisztusban egyesül egyedül a két hatalom teljes
tökéletességben, a földi két hatalomnak is törekedni kell az egységre. Az egyház hatalma
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annyiban több az állami, világi hatalomnál, hogy a természetfeletti, metafizikai igazságtól
soha nem térhet el. Az igazság napi hirdetése és cselekvése szolgálja a vele egy civil tár-
sadalom közjót megvalósítani igyekvõ érdekét. A XI. századtól a „két hatalom” elmélet
annyiban módosul, hogy az egyház a két párhuzamos hatalom között – az igazság letéte-
ményeseként – az elsõdlegességet igényli (VII. (Szent) Gergely pápa). Szent Tamás ebben
a kettéválasztott világban mind az államot, mind az egyházat egymástól megkülön-
böztetett, egymás mellé rendelt tökéletes társaságnak (societas perfecta) nevezi.
Mindkettõnek saját hivatása van, mindkettõ rendelkezik azzal, ami hivatása teljesítéséhez
szükséges. Az állam feladata a természetes közjó megvalósítása, az egyház célja az ideig-
lenes földi célokon túl mutat. Tagjai, azonban természetszerûleg ugyanazon személyek:
kölcsönös kötelesség, hogy nem ellenfelek, hanem testvérek legyenek, egymást segítsék
és tiszteletben tartsák egymást. (Bár a lélek és a test itt a Földön el nem választható, de
tusakodik egymással az utolsó pillanatig – az ágostoni megközelítés szerint –, a lélek és a
test külön entitás (és a testnek is meg vannak a jogos igényei), de a léleknek és az értelem-
nek kell uralkodnia a test felett – a tomista álláspont alapján).

A tomista filozófia alapján Isten képmásaként embernek lenni azt jelenti, hogy az ember
Istenhez hasonló, a lelke halhatatlan, legfõbb célja a legfõbb jó, azaz Isten ismerete. Az Isten
ismerete a szeretet teljes gyakorlásához vezet és fordítva is, a szeretet Istenhez vezet, vagyis
az örök élethez, az üdvösségre. Az Isten-képmásiság azt jelenti, hogy az ember etikus
(morális), racionális és közösségi. Ez a három képesség teszi lehetõvé, hogy személyként
létezve a szeretetet megvalósítsa, a legfõbb jót itt a Földön elérje, utat nyitva magának és
másoknak is az üdvösségre. Etikus, ha az Isten törvényei, a természetjog isteni jogai és
kötelezettségei szerint él (és így hozza létre a keresztény kultúrát is). Racionális, mert az ész
útján megismerheti Istent, az Õ akaratáról és a világról is helyes ismeretet szerezhet, valamint
az így megismert természetjogi törvények által képes az isteni jogok és kötelezettség szerint,
a tiszta lelkiismeret bölcsessége és felelõssége alapján élni. Közösségi, vagy társas, mert
magát tökéletesíteni, a jót megvalósítani csak emberi közösségben képes. A közjó meg-
valósításával embertársait is az üdvösségre vezetni, miközben a civil társadalom reális
igényeit is közösen képesek az emberek megvalósítani, magát a közösség életét pedig
Istennek tetszõvé alakítani. Az ember tehát alapvetõen közösségben tud élni, amelynek,
illetve az azt igazgató világi hatalomnak a természetes törvények alapvetõ jogok és
kötelezettségek alapján kell mûködnie. A közösség és a világi hatalom célja a természetes
közjó, a békességben élvezett földi boldogság, amelynek feltétele, hogy a közhatalom biz-
tosítsa a legfõbb jó megismerését és az Õ törvényei szerinti életet. Tehát a közjó feltételezi a
szabadságot, a lelkiismereti szabadságot, vagyis a lehetõséget, hogy minden ember felis-
merje azt, hogy mi a jó és mi nem jó, hiszen erre Isten képmásaként képesek vagyunk, a jó
ismerete az ész és a lelkiismeret alapján immanens lényegünk. A szabadság a jó meg-
valósítása, felelõsségünk azért, hogy bár ismerjük a rosszat, az nem jelent jogot annak a
választására. A szabadság az jelenti, hogy személyként élhessünk, Isten-képmásiságunkból
fakadó ember-„definíciónk” szerint létezhessünk, és ezt nem akadályozhatja senki és semmi.
Mi sem akadályozhatjuk, hogy más személyként élhessen. Ezért cselekedeteinkben magán-
és közösségi aktusainkban, így a hatalomban is – a természeti törvények gyakorlásakor –
mindig a méltányosság és az igazságosság szerint, etikusan kell eljárnunk.

A tomista természetjog a természetes törvényeket, (az alapvetõ jogokat és kötele-
zettségeket) közvetlen és közvetett csoportokra osztja. A közvetlen törvények a kinyilatkoz-
tatás, vagy a természetes ész által közvetlenül felismerhetõek és nem szorulnak igazolásra,
hiszen az élet alapvetõ törvényei. Így a tízparancsolat engedõ (pl: házasság), tiltó (pl: ne
ölj) és parancsoló (pl: Isten imádat, igazságosság) törvényei, az ezt értelmezõ krisztusi
tanítás a szeretetrõl, a szolidaritás, a szubszidiaritás törvényei, elvei. A közvetett törvé-
nyeket, amelyek a közösség, az állam és a gazdaság szervezési, irányítási elvei, a közvetlen-
bõl vezethetjük le. Így az állam Isten akarata (a közjó megvalósítására), éppen ezért az
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állam nem követelhet olyat, ami Isten ellen való, sõt az államnak kötelessége megakadá-
lyozni a rosszat, annak intézményesülését (bár nem a személy szabadságának rovására,
hanem annak védelmeként, a rossz cselekedetek társadalmi hatásának megakadályozásá-
val). A hatalom valójában lehetõség a felebaráti szeretet gyakorlására. A hatalom gyakor-
lója felelõs Istennek, ugyanis minden hatalom Istentõl ered. Éppen ezért a nép, amely a
közhatalom végsõ birtokosa, korlátozott szuverenitással rendelkezik. (A szuverenitás jog a
fõhatalomhoz, annak gyakorlására, kialakítására, modern értelemben jog a kormány és
államforma megválasztására). A szuverenitás korlátja éppen Isten törvénye, a természet-
jog. A hatalom gyakorlása, a közszabadság célja éppenséggel az önkorlátozás, a termé-
szetjog érvényesülésének biztosítása, törvényhozási megjelenítése, szabályozása. A nép,
illetve az uralkodó nem mindenható. Ha nem tartják be a törvényt, akkor az pusztuláshoz
vezet. Amennyiben az uralkodó sérti meg a természeti törvényt, nem engedi a jót, gátol -
ja a szeretet szabadságát, akkor zsarnok és nem alkalmas a hatalom gyakorlására.

Szent Tamás, ahogy filozófiájában egyértelmûen kettéválasztja a fizikai, illetve a
metafizikai valóságot, úgy állambölcseletében is a civil társadalmat, a világi hatalmat és az
egyházat, mind lényegileg, mind szervezetileg. Az emberi civil közösségnek azonban
alapvetõen az isteni törvények szerint kell mûködnie, hiszen ez az értelme, ugyanis más-
különben a rossz uralkodik, ami valóban rossz, hiszen a jót, a létet, a teremtettség célját
semmisíti meg. Az egyház, amely szentségeivel az Isten élõ jelenlétét szolgálja, az igazság
tükreként kell jelen lennie a világban, amit viszont az államnak, a közösségnek kötelezõ
figyelembe venni.

Az ágostoni-szakrális kozmológia végsõ elmerülése, és az uralkodó (bár már támadott)
tomista-arisztoteliánus világnézet korában írja meg Dante az Isteni színjátékot, illetve 
az egyeduralomról szóló mûvét (De Monarchia). Az örök fényt keresve járja be szakrális
hierarchia szerint létezõ transzcendentális világot, miközben kijelenti, hogy a római császár
független a pápától, sõt a császár hivatott egy, az uralma alatt álló világállamot létrehozni.

III. FEJEZET
A magyar állam alkotmánya

A magyar önazonosság- és történelemtudat, akár a közéletet közvetlenül formálóké,
akár a többi országlakosoké, a XIX század második feléig a magyar történelem, sõt a ma-
gyar állam folytonosságát a mitikus Hunor és Magor mondáján túl Attila hun birodalmáig
vezette vissza. A XIX. század második felében, illetve a XX. század elsõ felére ez annyiban
változott, hogy a modern tudományosságra és politikára hivatkozva a magyar államiság
kezdetének az elsõ keresztény ezredfordulót jelelölte meg. Ugyanakkor nem tagadta,
hogy a magyar közjognak, sõt magánjognak (pl.: birtok és öröklési viszonyok, szabályok)
az Árpád korabeli, honfoglaláskori társadalmi viszonyokig visszanyúló gyökerei vannak. A
nemzeti és az állami lét folytonosságát, vagyis, hogy történelmünk, nemzeti létünk, cél-
jaink, szabadságunk, hagyományaink, kultúránk, származásunk a kezdettektõl a mai napig
egy egységes, megszakíthatatlan egész, éppenséggel a magyar történeti alkotmány, a
folytonosság alkotmány szemlélete fejezte ki mindenki számára vitathatatlanul és
megkérdõjelezhetetlenül.

A történeti alkotmány egyszerre képes megfelelni a jelen praktikus kívánalmainak és az
évszázados, évezredes állami és közösségi lét egymásra építkezõ tapasztalatának, töretlen-
ségének. Így volt képes a közösségi összetartozás-tudatot segíteni a jelenben és az õsökkel
is, patetikusan fogalmazva a múlt és a jelen egyszerre megélt és közösségi lelki tartást
segítõ élmény volt, amit szilárd alap a közösségi megmaradásért vívott küzdelemben és a
jövõ vállalásához.

A történeti alkotmány jellemzõje, hogy az állam alapvetõ intézményeit, azok mûkö-
dését, a legfontosabb szabadságok jogokat, vagyis az állam és állampolgár, vagy ország-
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lakos viszonyát nem egységes szabálygyûjteményben akarja az addigiakhoz, a múlthoz
képest teljesen eltérõen, teljesen újként, a jelenre és a jövõre nézve a végérvényesség
szándékával meghatározni. Éppen ellenkezõleg, bízva a közösség erejében, normáiban és
tulajdonképpen bölcsességében, mintegy önvédelmi cselekvésként, akkor változtat az
addigi normán, ha a történelmi helyzet, a változáshoz szükséges alkalmazkodás valami-
képpen reakcióként és innovációként is azt várja el. Írott szabályokra is csak akkor van 
szükség, ha az addigi normát, a szokást, amit mindenki egyformán gondolt és mindenki
egyformán cselekedett, valamiért meg kell változtatni, vagy éppenséggel meg kell védeni,
a szokást törvénnyé emelni. Amit pedig nem kell változtatni, vagy nem kérdéses, ami min-
denki számára egyértelmû, azt nemcsak nem kell törvényben megerõsíteni, hanem írásba
sem kell feltétlenül foglalni (pl: szokásjogi gyûjteménybe). Ezért aztán Magyarországon
például sem törvényben, sem szokásjogi gyûjteményben nem írták le, hogy a magyar
állam államformája a királyság. Ezért aztán a magyar történeti alkotmány (jog)forrása nem
egy egységes szerkezetbe foglalt alkotmány(levél), hanem forrásai vannak, így az úgy-
nevezett írott kútfõk (például a törvény), vagy az íratlan kútfõk, mint a szokásjog, az írás-
ba foglalt szokásjog, vagy bírói ítélkezési gyakorlat. A szokásjog azonban ugyanolyan
elsõdleges (primárius) forrása jogoknak és kötelezettségeknek, mint a törvény. A szokás
(consuetudo) és a törvény (lex) egyenrangú (Werbõczy, Trip. Bev. 10-12, 1791: X. tv,
1869: IV. tv). Mivel a szokás, a mindenki által gyakorolt norma az állami és a közösségi rend
fundamentuma, ennek védelméért, vagyis annak megtartására és másokkal való betar-
tatásra minden magyar király II. Endre óta (1205) a koronázáskor koronázási esküjében
megesküszik. Majd ismereteink szerint III. Endre király trónralépése óta (1291) hitlevelet ad
ki, amit késõbbiekben, az országgyûlés törvényben erõsít meg. A koronázási esküben a
király megígéri az országlakosoknak a „régi, jó és helyben hagyott szokásaiban” való meg-
tartását.

A jogtörténeti és közjogtudomány nemcsak azért nevezi a régi magyar alkotmányt
történetinek, mert nincs már hatályban, hanem mert forrása nem egy törvényben elfo-
gadott dokumentum, a kartális, vagy írott alkotmány és az ahhoz fûzött (például alkot-
mánybírósági) értelmezések, magyarázatok. A történeti alkotmány tehát az évszázados
szokásjogból, azt leíró iratokból, valamint az évszázadok során alkotott törvényekbõl és az
ezeket alkalmazó bírósági ítéletekbõl ismerhetõ meg. A XIX. századi (Deák Ferenc), illetve
a XX. századi (elsõdlegesen Molnár Kálmán) jogtudomány kidolgozta a jogfolytonosság
elméletét, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a hatalom gyakorlása akkor legitim és
törvényes, hogyha biztosított a magyar állam azon évszázados intézményeinek és elvek
szerinti mûködése, amelyek együttesen garantálják a magyar állam függetlenségét,
törvényességét, a szabadságot, a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, vagyis mindazt,
ami a magyar alkotmányosság évszázados lényege. A jogfolytonosság alapelve, hogy
törvénytelenségre jogot senki sem alapozhat. Az igazságba, és az igazság és jog
elválaszthatatlanságába vetett hit alapján ez az jelenti, hogy akár a király, akár a nemzet,
akár személy, akár csoport, vagy (külsõ) hatalmi erõre támaszkodva, vagy csellel törvényt,
vagy szokást megsért, a hatalmat nem az alkotmányos intézményeken keresztül és azok
mûködési elve szerint gyakorolja, tényei, tettei attól még nem lesznek jogosak, csak azért,
mert nála a hatalom, a lehetõség. Az ország alkotmányos és jogrendjének alapelve a
törvényesség, a törvények, végsõ soron az igazság tisztelete. A jogfolytonosság, mint
elmélet kidolgozására azért volt szükség, mert éppen a XVIII. század végén, a XIX. század
közepén és az elsõ világháború végén történtek hosszabb – rövidebb ideig tartó kísérletek,
melyek a magyar alkotmányosságot kívánták felszámolni.

A magyar történeti alkotmány legfontosabb, akár a szokás, vagy szokásjog által éltetett,
akár a törvényben rögzített alapelveinek összegzése, gyûjtõneve az úgynevezett Szent-
korona-tan és eszme. A tan, amely az elnevezését, igaz, csak a XIX. században kapta meg
a gondolat modernizálásakor, (Hajnik Imre, Timon Ákos) a közéletre vonatkozó szabályai
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visszanyúlnak a IX. századi honfoglalás korabeli hagyományokhoz. A Szentkorona-eszme
alaptétele a XIII–XX. században fokozatosan kibontott, de az alapmegközelítésen nem vál-
toztatott (közjogi) szuverenitás fogalom. Ennek alaptétele, hogy Magyarországon a
legfõbb hatalmat a Szent Istvántól eredeztetett Szent Korona gyakorolja, vagy másképpen
minden hatalom tõle eredeztetik. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a hatalom forrása
nem az uralkodó, vagy a nemzet, külön-külön, vagy együtt, hanem a korona. Az uralkodó
és a nemzet, a korona tagjaként, csak gyakorolják a hatalmat, annak birtokosaként, mint
ahogy ezt már 1440-ben a székesfehérvári országgyûlés határozatában kifejtette, vagy
ahogy Werbõczy István a következõ évszázad elején definiálta. A koronázás által maga a
nemzet osztja meg hatalmát az uralkodóval, akik ezután nem egymás ellenében, hanem
együtt, az õsi jogokat és (személyi) szabadságot megtartva, a kölcsönös és közös felelõsség
elve és a közjogi garanciák alapján, megosztva gyakorolják a politikai, törvényhozói,
törvénykezési (bírói), végrehajtói hatalmat. Ez a hatalom-felfogás teljesen megegyezik a
tomista filozófia szuverenitás-elméletével. Mint fentebb kifejtettem, annak lényege az,
hogy minthogy minden hatalom forrása a Mindenható Isten, annak teremtményei a 
hatalom birtokosaként az Õ törvényei (természetjog) korlátjai között, végsõsoron az igaz-
ságosság alapján gyakorolhatják a hatalmat. Hiszen senki sem több az Uránál, tanítvány 
a Mesternél. A magyar Szent Korona tagjai (a király, mint fõ, és a nemzet, mint tagok) 
sem határozhatták meg viszonyukat a koronához képest, hanem ez pont fordítva volt. A
magyar történelemben, közéletben és közjogban az igazságot, a transzcendentális valósá-
got (egyház mellett) éppen a Szent Korona jelenítette meg, az istváni felajánlás és szent
jellege miatt. (A magyar közjogban a középkorba visszanyúló hagyomány alapján a
koronát éppen ezért, nem tárgyként vagy jogi személyként kezelték, hanem mint személy
tisztelték).

Werbõczy István (az 1514-re befejezett és 1517-ben elõször megjelent) a „nemes
Magyarország szokásjogának hármaskönyvében” (Tripartitum) részletesen és átfogóan fejti
ki a tomista és justinianusi római jog természetjog rendszerét, és mint minden helyes jog-
nak, így a magyar szokásjognak alapját is. A királyhoz írt ajánlásban, illetve a mû
Elõbeszédében meggyõzõen igazolja, hogy a magyar szokásjog (amely évszázadok alatt
alakult és gyökerei a honfoglalás korán túl Attiláig nyúlnak vissza), mivel az örök igazság
és méltányosság, majd az igaz hit alapján alakult ki, a természetjog elvei szerinti jog. Az
Elõbeszéd egyes címei is utalnak koncepciójára. Így: „1. cím: Az igazságról: ennek meg-
határozása és felosztása”, „2. cím: A jogról és annak felosztásáról”, „3. cím: Miben külön-
böznek egymástól a természetjog, a nemzetek joga és a polgári jog”, „5. cím: Különbség
van az igazság, jog és jogtudomány között”, „6. cím: A törvény meghatározásairól és
ennek kellékeirõl”, „7. cím: Miért vannak alkotva a törvények és a törvények négy féle
tisztérõl”, „9. cím: Vajon az egyházi, vagy természeti, vagy isteni joggal ellenkezõ statu-
tumnak van-e ereje” és így tovább.

Álljék itt néhány kiragadott gondolat az egyes címekbõl: „ Az igazság ugyanis az az
állandó és örökkétartó akarat, amely mindenkinek a maga jogát megadja” (1. cím, 1. §. a
justinianusi Institúciók alapján), „ Az igazság másképpen ismét a léleknek az a tulajdonsá-
ga, amely (a közönséges /általános/ jónak megoltalmazásával) kinek-kinek megadja
méltóságát.” (1.cím, 2. §.), vagy a 2. cím kezdése: „a jog pedig, amennyire célunkat illeti,
annyi, mint: helyes, vagy igazságos, ami az igazságtól származik”, továbbá: „…másképpen
természeti jogon azt értjük, ami Mózes törvényében és az evangéliumban van megírva,
ami azt parancsolja, hogy ki-ki azt cselekedje mással, amit akar, hogy mások cselekedjenek
vele és ami megtiltja, hogy valaki azt tegye másnak, amit magának nem kíván.” (2. cím, 
5. §.), „ A jogtudomány pedig az isteni és emberi dolgoknak ismerete, az igazságosnak és
igazságtalannak tudása. Az igazságosnak tudniillik, hogy azt cselekedjük, az igazságtalan-
nak pedig, hogy elkerüljük.” (4. cím, 1. §.), „Mert az igazság erény, tudniillik erkölcsi. A jog
ez erénynek végrehajtója. A jogtudomány ennek a jognak tudása” (5. cím 1. §.), „Azért az
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emberi törvényeknek az isteni törvénybõl kell eredniük. Mert csak abban a köztársaságban
van rend, amelyet isteni törvényhez alkalmazott törvényekkel kormányoznak. Az isteni
törvénnyel ellenkezõ törvénynek tehát sem a nép megegyezésébõl, sem huzamos szokás-
ból ereje nincsen.” (6. cím, 7. §.), „ A hatodik kellék az, hogy a törvény a bûnnek eltávolító-
ja legyen, mert Aquinói Szent Tamás szerint, az emberi törvényeket azért alkották, hogy az
embereket a vétkektõl visszatartsák és az erényekre indítsák” (7. cím, 11. §.) és így tovább.

Werbõczy István elkezdõje annak a magyar történeti közjogi hagyománynak, amely a
praktikus alkotmányozási gyakorlatot és a korhoz való alkalmazkodást mindig a ter-
mészetjogi igazságosság alapú indokláshoz kötötte és abból vezette le, megtartva azt, ami
a történeti alkotmány lényege: törvénytelenségre jog nem alapítható, sem az egyes
személytõl, sem, a közösségtõl az õt megilletõ jog el nem vonható, és a joggal nem
arányos kötelezettséggel nem terhelhetõ. Szólnunk kell itt a Tripartitum azon ren-
delkezésérõl is, amely az országlakosok nagyobb részét, a parasztságot kizárta a szentko-
rona-tagságból, megfosztva õket így az országos és megyei politikai jogaiktól. Ezt a ren-
delkezést megelõzte a nemesség külsõ jogi feltételeinek meghatározása a XV. században,
valamint az, hogy ugyanebben a században kialakult, magyar paraszti létet jellemzõ,
nemesi birtokkal és levéllel nem rendelkezõ, de a gazdasági életet meghatározó, közép-
nagyságú birtokot magáénak tudó jelentõs paraszti réteg, a homo possesionatus
kategóriája. A nemesség és a parasztság 1514-es, az ország sorsára nézve végzetes
összeütközésének és a rendi társadalom ilyesképpen magyarországi alakulásának oka,
hogy amíg Európában gyakorlatilag már évszázadok óta a kötöttségeket nem ismerõ,
vagy el nem ismerõ mobil hitel és pénzgazdálkodás uralta a gazdaságot és politikát, addig
itthon az õsiség megakadályozta annak monopolhelyzetbe kerülését. Az õsiség (1351),
követve az õsi nemzetségi tulajdoni és öröklési szabályokat, erõsen korlátozta az õsi, illetve
az adománybirtokok forgalomképességét és így nem tette lehetõvé, hogy akár mint hitel-
fedezet, hazai, illetve külföldi pénzgazdálkodás bázisává váljon. A magyar királyság
gazdagsága és európai politikai súlya pedig lehetõvé tette a különállást. A nemzetközi
nyomás és szövetségek és ezek beavatkozása a magyar ügyekbe az udvar, a nemesség, az
egyház, és a birtokos parasztság szembe állítása vezetett az ismert anarchiához és a XVI.
század tragédiáihoz. Történik ez akkor, amikor Werbõczy és a köznemesi rend a magyar
állam és belsõ rend stabilitását a természetjogi alapokon nyugvó jogrenden képzeli el, de
Európában a politikai gyakorlat és elmélet már machiavellista, amely szerint a jó elérhetõ
rossz, gonosz eszközökkel is, illetve maga a jó is relatív kategória. 

A Tripartitumban összegzett Szentkorona-eszme filozófiai, közösségi háttere teljesen
egyezik a tomista bölcseleti gondolkodással, azonban világképe mégis sokkal korábbi. A
Szent Korona az Európában egyedül szent, kivételes szimbólum, teljes egészében közvetíti
azt a keresztény kozmológiát, világmagyarázatot, amely analóg a keresztény teológiai
fogalmi értelmezéssel. A korona, amely Magyarországon a hatalom kizárólagos forrása, a
szuverenitás hordozója, a legkorábbi hagyományok óta szent és misztikus. A misztikus szó
a görög „müein” igébõl származik, ami „szemet lehunyni, szájat becsukni”-t jelent. Ez egy
olyan imádkozó, meditatív állapotra utal, amely a külsõ empirikus, fizikai világ kizárásával
lehetõséget ad a transzcendentális világ „beavató” jellegû, a neoplatonikus-ágostoni
titokzatos egyesülés útján történõ megismerésére. A szent fogalom is ezt magyarázza.
Hiszen szent az a személy (sacer), vagy tárgy (sacrum), amely a Mindenható Isten
kegyelme által megérintetett, hogy a személlyel, vagy a tárggyal kapcsolatba kerülõ
személyeket „megfoghatóbb jelenlétével” megszentelje és üdvösségre hívja. Szûz Mária, a
Regnum Marianum királynéjának koronája egy ilyen különleges tárgy, vagy személy. A
szentkorona eszmeiség, tehát eredetileg kötõdik az ágostoni kozmológiához és egységes
szakrális közösséghez, amely élte és fenntartotta a hétköznapoknak azt a világát, amely az
igazságosság és jog forrásává tette a koronát. Ugyanakkor visszavisz minket az õsi, nem-
zetségi társadalom sokak által keresztény, vagy kereszténynek jellegûnek tartott, a Boldog-
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asszony tiszteletet is magába foglaló Istváni térítés elõtti vallásához is. Maga a korona 
is, amely a források szerint már az Árpádházi királyok évszázadaiban is különleges 
jelentõséggel bírt, akkortól válik a közjog és a közélet meghatározó „résztvevõjévé”, amikor
az Attilától származtatott Árpádok szent és misztikus Turul nemzetsége kihal. Ekkortól válik
a Szent Korona mintegy a szakrális uralkodó jogutódjává. 

IV. FEJEZET
A modernitás kihívása

A modernitás és a szakralitás, a modern és a szent, mint egymást kizáró, vagy felváltó
kategóriával jelzik a filozófusok (például Molnár Tamás, Vass Csaba) azt a korszakváltást,
amikor elõször a filozófiai, közéleti, majd a hétköznapok gondolkodásából, életébõl eltûnik
a transzcendencia, a metafizika, az üdvösségre törekvés. Amikor a Gondviselést felváltja a
fejlõdés, az üdvtörténetet a haladás, melynek egyik „értékmérõje” az Istentõl való elfor-
dulás, amikor a babonás, maradi, reakciós, már nem is embertõl elveszik a „felvilágosul-
tak”, a „haladók” a lehetõségeket, hogy õk hirdessék az új „igazságokat”.

A tomista világszemléletet aláásó reneszánsz ateizmus befolyása sokkal kisebb és kevésbé
tartósnak bizonyult az európai gondolkodásra nézve, mint a reformáció, a protestantizmus.
A protestantizmus annyiban változtatta meg a tomista istenképmásiság meghatározását,
hogy a morális, racionális és közösségi definícióból a közösségit törölte, illetve újra-
értelmezte. Az Isten és ember viszony teljesen egyéni, hiszen megszünteti a mindenki által
megkapható ugyanazon szentségeket és így az általuk összeolvasztott közösséget- és ennek
megfelelõen az egyházat is. Ennek következtében az egyes ember nem a közösség által
tudja megteremteni a közjót és hozzásegíteni a többi embert az egyéni jóhoz, hanem
egyéni – individuális úton valósíthatja meg önmagát, betartva persze az örök normákat. Ez
a szemlélet megfelelt a késõ középkorban meghonosodott új gazdasági mentalitásnak is, és
ennek megfelelõen alakította tovább az egész befolyása alá vont társadalmat is, nem haboz-
va, ha kellett, az állami kényszer igénybevételével. A közösségben megélt isteni természetjog
szabadságát felváltotta emberi jogok elõször angolszász protestáns kategóriája, amely nem
az ember közösségi jogait fogalmazza meg, hanem éppen ellenkezõleg, az egyén emberi
jogait vagyis azt, hogy milyen jogai vannak az állammal, a közösséggel szemben, hogy
önmagát megvalósítsa. Természetesen ezeket a jogokat biblikus alapon értelmezték, amely
igaz is, amennyiben a tomista közösségi kategóriát nem veszik figyelembe, illetve az ágos-
toni földi város normáit kívánják meghatározni az Égi Jeruzsálem elfelejtésével. Az angol-
szász protestáns individualizmus (magyarul: egyénieskedés) a gyökere az úgynevezett kon-
zervatív, vallást és nemzeti hagyományt tisztelõ liberalizmusnak (Burke, Tocqueville, Kirk).
Ugyanakkor gyökere annak a szabadelvûségnek is, amely az önzés érdekönkényét, a „hét
halálos bûnt” tekinti a társadalom kizárólagos mozgatójának, ahol egyik egyén önzésének
gátja a másik önzése (részben Hobbes, Locke is, de Manderville, Mill, Bentham). A keresz-
tény gondolkodást másrészrõl az európai kontinens XVIII. századi felvilágosult szelleme
támadta. A felvilágosodás a személyes, jelenlévõ Isten, majd magának Isten létének
tagadásával párhuzamosan descartes-i és más XVII. századi gondolkodóból kiindulva eljutott
oda, hogy vagy a megismerõ észbõl (Spinoza), vagy a minden tapasztalati elemtõl, ösztön-
tõl, vágytól mentes tiszta (emberi) észbõl (Kant), vagy objektív világészbõl (Schelling), vagy
a világszellembõl (Hegel) vezeti le az erkölcsi elveket, megalkotja az észjogra alapított ateista
természetjogi iskolát. Az észbõl és nem a kinyilatkoztatásból levezetett általános és örök-
érvényû, idõben és térben abszolút, vagyis minden helyre, az összes emberre, örök idõre és
minden helyzetben feltétlenül helyes univerzális jogot. 

Az ezzel párhuzamos rousseau-i gondolattal együtt, amely az egyéni felelõsséggel járó
keresztény eredeti bûn helyére a társadalom és az állam bûnét teszi, melynek vétke az,
hogy elrontotta az embert, megteremti az Isten helyébe lépett felvilágosult forradalmárt,
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az élcsapatot, a haladó értelmiséget, amely jogosultnak érzi magát lerombolni a régit,
hogy észelvû absztrakt bölcsesség alapján, a világtörténelmet újra kezdve, megteremtse
az örök újat. Ez a német és francia felvilágosult filozófia a gondolati háttere a XVIII., XIX.
és XX. századi totális kísérleteinek, igazolása az ezekhez kötõdõ tömeges terrornak és az
általa kiváltott hasonló jellegû reakcióknak, illetve a szabadelvû államrendek XX. század
eleji csõdjei által kikényszerített államcentrikus központosításnak. 

Az angolszász konzervatív (klasszikus) liberalizmus jog- és alkotmány értelmezése és
ember jogi koncepciója a mai napig elutasítja a francia és német felvilágosodás hagyo-
mányait képviselõk azon törekvéseit, hogy szép, új, absztrakt elvek szerint minden népet
egyforma, uniformizált alkotmányok alapján kell és lehet kormányozni. Ez mindig egy
kisebbségnek a többség ellenében megvalósított zsarnokságának tekinti. Az angolszász
biblikus alapú természetjog és a hagyomány alapján megfogalmazott emberi jogokat
ellentétbe állítja a francia, gátlástalan, zsarnoki beavatkozásra jogosító „Emberi és polgári
jogok nyilatkozatát”. 

(Ebben különbözik a kanti és az angolszász jogállam fogalom is).
A felvilágosodás az emberiséget újból megváltani és boldogítani akaró filozófiájának

következményei a modern állami életet és társadalmi viszonyokat meghatározó írott,
kartális alkotmányok. Amíg azonban az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya keresztény
természetjogi alapokon áll és a szubszidiaritás elve szerint meghagyja a tagállamok belsõ
rendelkezési jogát, valamint precedens jogi bíráskodást, addig a XVIII. századtól a XX.
századig az alkotmányokat az individuális érdekek érvényesülését engedõ észjogi ter-
mészetjog, vagy az észjogra visszavezethetõ utópista kollektivizmus elvei alapján írják és
fogadtatják el. (Ezen alkotmányok elvi konstrukciók, ezért a hétköznapi élet változásai
állandó kihívást jelentenek az alkalmazáskor. Mivel azonban „örök elvek” alapján állnak,
ezért törvényi úton nehezen változtathatók. Ezt feszültséget oldja, illetve az állandóan vál-
tozó nemzetközi elvárásokhoz alakítja az egyes államok alkotmányát a XX. századtól az
alkotmánybírósági gyakorlat, az Egyesült Államok Szövetségi Legfelsõbb Bíróságának
mintája alapján.)

A XIX. és XX. században bár a kanti hagyományok is tovább élnek (például Heidegger,
Carl Schmitt), de a meghatározó elvi hozzáállás, az értékelõ, észjogi gondolkodást fel-
cserélõ, az elemzõ, a kizárólag a tapasztalatra irányított tudományos szemlélet, a fejlõdés
kizárólagos gondolatának filozófiája, evolucionista, szociológiai iskolák (Comte, Spencer,
Saint-Simon, Ihering, Marx, Sorel, stb.) jogszabályok értelmezését, szükségszerûségét 
relativizálja, utat engedve az individuális érdekönkénynek és a kollektivista kényszernek,
terrornak. 

V. FEJEZET
A magyar történeti alkotmány a modern korban

Miközben az uralkodó gondolat Európában egyre távolabb kerül a keresztény filozó-
fiától és közösség eszménytõl, a magyar történeti alkotmánynak egészen megszün-
tetéséig, 1946-49-ig az a Szentkorona-tan a gerince, amely a Szent Korona szuverenitását
elfogadva a Szent Korona által megtestesített szakrális-ágostoni-tomista elvek keretei között
értelmezte a tételes és szokásjogot. A történeti alkotmány a középkort követõ századokban
továbbra is fenntartotta a felelõsségre alapozott hatalommegosztás és ellenõrzés elvét az
országgyûlés jogkörének kiterjesztésével, a széleskörû vármegyei autonómia garantálásá-
val. A természetjogi elvek és a magyar közéleti hagyomány lehetõvé tette a nemzetiségi
és a vallásfelekezeti hovatartozástól (XVII. század elsõ felétõl) független politikai jogok
gyakorlását. A valláskülönbség, a protestantizmus éppenséggel erõsítette a Szent Koro-
nához kötött szabadságeszme érvényesülését. Az erdélyi fejedelmek küzdelmei azért, 
hogy Erdély soha ne kerüljön ki a Szent Korona egységébõl, biztosították, hogy Erdély és
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Magyarország közjogilag soha nem vált ketté. A Szent Koronához kapcsolódó alkotmá-
nyosság és szabadságokért folytatott évszázados közjogi harc mindig elérte Magyarország
alkotmányos függetlenségét a Habsburgok birodalmán belül. A Szent Koronához kötött
szuverenitás megakadályozta, hogy a keresztény természetjoggal korlátozott abszolutista,
valamint az észjogi természetjoggal felbátorított felvilágosult abszolutista uralkodói
törekvések sikerrel járjanak. Magyarországon a jogok forrása és értelmezõje nem az
uralkodó, hanem a korona. A Szent Korona hatalmából származtatott jogfolytonosság 
elve éppúgy megakadályozta a Ferenc József-i önkényuralom törvényesülését, mint a nép-
szuverenitásra hivatkozó, a Szent Koronát hatalmától megfosztani kívánó forradalom
törvényességét is. 1918-19-ben bebizonyosodott, hogy célszerûbb követni a fontolva ha-
ladás, a fokozatos jogkiterjesztés évszázados gyakorlatát és elvét, ugyanis a jogok gyors
megadása nem jár feltétlenül a kötelezettségek elfogadásával, a felelõsség vállalásával. A
fokozatos jogkiterjesztés eredményeként 1848-ban az ország egész lakossága ismét neme-
sítve lett, és így tagjává vált a Szent Koronának. A hatalomgyakorlás évszázados játéksza-
bályai a magyar történeti alkotmány keretei között tulajdonképpen a demokratikus elvárá-
soknak megfelelõen történt (kivéve, hogy nem a nép a szuverén, hanem a korona, ami
azt jelenti, hogy a korona által képviselt értékeket a népnek is el kell fogadnia, hiszen azon
nem változtathat). A demokratikus örökséget a Szentkorona-tan kapcsán az 1946 évi I., a
köztársasági törvény indoklásában is elismerték a jogszabály alkotói. 

Magyarországon a „modernek és a régiek” között az 1930-as években robbant ki vita a
Szentkorona-tan megfelelõ, korszerû megítélése miatt. Eckhart Ferenc 1931-ben megje-
lent írásában a tudományos szemlélet alapján leszögezi, hogy amíg a modern tudo-
mányos, analitikus, az eddigi állításokat zárójelbe tevõ elemzõ módszer nem bizonyítja 
az ellenkezõjét, addig meggyõzõen senki sem beszélhet a Szentkorona-tan valódi
történetiségérõl, egyediségérõl. Állítása szerint a jogi fogalomalkotás tartalmi hitelessége
szembekerülhet a történettudomány modern eredményeivel. Az így kirobbant jogi,
történészi, politikai vita elõmozdította az új szemlélet alapján történõ kutatásokat.

A történeti alkotmányt végül az 1949. évi XX. törvénnyel elfogadott és az ezt az 1989.
évi XXXI. törvénnyel módosított ma is hatályos írott, kartális alkotmány váltotta fel. Mai
korunk jogtörténeti és alkotmányos kérdései közé tartozik a történeti alkotmány évti-
zedekig megszakadt tudományos jellegû vizsgálatának folytatása. (Nem kaptunk még
választ arra a kérdésre, hogy a kutatások cáfolják-e a Szentkorona-tan jelentõségére,
történetiségére, egyediségére vonatkozó korábban kialakult nézeteket.) Továbbá kérdés,
hogy a most hatályos magyar alkotmány, illetve a most alakuló közös európai alkotmányos
normák a természetjogi, vagy relativista jogpozitivista szemléletûek-e.
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Werbõczy István Hármaskönyve (Franklin Társulat, Budapest, 1897)
Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája – Múlt – jelen – jövõ (Kairosz Kiadó, Budapest, 2001) 

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



30

Barcsa Dániel

A székelység gondjai a kiegyezés után

(az elõadás rövidített írott változata)

A magyar népcsoportok közül a legtöbbet a székelyek szenvedtek – és szenvednek ma
is – magyarságukért. A székelység – a magyarsággal való nyelvegység ellenére is –
évszázadokon keresztül külön nemzetnek számított Erdélyben. A székelyek 1848
októberében, az agyagfalvi utolsó nemzeti gyûlésükön önként, saját önös érdekeikkel
szemben, válságos és reménytelen helyzetben álltak a törvényes magyar kormányzat, az
Országos Honvédelmi Bizottmány mellé, s ezzel nemzetet választottak.

A székelység ezért a gesztusáért – amelyet a szabadságharc küzdelmei során még
hõskölteményekbe illõ tettek is követtek – méltán tarthatott volna igényt az anyanemzet
hálájára. Ám a kiegyezés után, amikor a nemzet visszanyerte az önállóságát (s ügyeit már
önmaga intézte), errõl a kötelezettségérõl egyszerûen megfeledkezett. A székelyek az
anyanemzettõl nemcsak hogy nem kaptak semmit, de még azt is elvesztették, amijük volt.

Az egységes vármegyerendszer kiépítésének következtében megszûntek a székely
székek, s ezzel Székelyföld autonómiája végzetesen elveszett. Ez a reform ugyan meg-
teremtette az egységes és korszerû magyar közigazgatást, de maga után vonta azt is,
hogy a székelység önálló szempontjai elvesztek, s a továbbiakban már nem tudta saját
érdekeit érvényesíteni.

De vesztett a székelység a polgári földbirtokviszonyok bevezetésén is. Az úgynevezett
arányosítással és tagosítással a székely kisgazdák tízezreit csapták be, fokozva ezzel a
nyomort és a reménytelenséget. Sokak õsi öröksége került dobra a bankok rabló hitelpoli-
tikája miatt. A megmaradt kisbirtokosság az amúgy is rossz minõségû földeken csak
nyomorgott, a földönfutóvá lett tízezrek nem találtak megélhetést saját hazájukban.
Legalább százezer székely fogott vándorbotot, s „kitántorgott Amerikába”, sõt a szomszé-
dos Romániába is, mert ott inkább remélhetett emberibb életet, mint a saját hazájában.
(És mindez abban az idõben történt, amikor állítólag tombolt a nemzetiségek ellen a 
magyar sovinizmus. Valójában azonban Erdélyben tovább gyarapodott a románság lélek-
számban, gazdasági erõben és etnikai öntudatban egyaránt...)

Még a korabeli sajtó is fölfigyelt – pedig korántsem volt jellemzõ rá a szociális kérdések
iránti érdeklõdés – a székelyek önpusztítására. A szegénységgel együtt növekedett az alko-
holfogyasztás is. Az alkoholizmus a legreménytelenebb helyzetben lévõket sújtotta, akik
összezsúfoltan, igen egészségtelen lakásviszonyok között nyomorogtak. Az italozó élet-
mód, a gyenge táplálkozás s az embertelen munka miatt a szegény földmûvesek és nap-
számosok korán megöregedtek, aratott köztük a sokféle betegség és a korai halál.

Székelyföldön a pálinka – e legártalmasabb alkoholfajta – a „nemzeti ital”. A magyarok
állama még ebbõl a szomorú helyzetbõl is hasznot húzott. Monopóliumot vezetett be, eltil-
totta és keményen büntette az otthoni pálinkafõzést, s a fõzési és italmérési engedélyekhez
csak az árfelhajtó árveréseken lehetett hozzájutni. A bérlõk – rendszerint nem helybéliek –
vagyonokat kerestek a hagyományos társadalom alapjának, a székely családnak e
szétzüllesztésén.

Ezek persze nem kizárólag székelyföldi jelenségek voltak, ám a természeti és társadalmi
körülmények miatt itt sokkal súlyosabb és reménytelenebb volt a helyzet, mint az ország
más részein. (Talán csak a felvidéki szlovák és ruszin lakta vidékek akkori viszonyait
állíthatjuk párhuzamba az akkori székelyföldi állapotokkal.) Míg a kiegyezést követõen
páratlan gazdasági fejlõdés indult meg országszerte, addig ebbõl a Székelyföld jobbára
kimaradt. A lehetõségekhez képest itt volt a legalacsonyabb a fakitermelés mennyisége,
alig volt fafeldolgozó ipar. A hagyományokkal bíró üveggyártás, a vas- és rézérc kiterme-
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lése és feldolgozása elsorvadt a kíméletlen konkurencia következtében. Egyedül a sóbá-
nyászat volt képes tartani a régi termelési szintet. A székely vidékeket sokáig még a másutt
oly páratlan ütemben épülõ vaspályák is elkerülték, csak a 19. század vége felé épült egy-
két szárnyvonal.

Székelyföldön nem a gyors profit reményében indított, hanem a társadalmilag hasznos
iparfejlesztés biztosíthatta volna a lakosság megélhetését és helyben maradását. A magyar
állam célzott és tudatos beavatkozása kellett volna, de a liberális gazdaságpolitika és az
önkormányzat hiánya megakadályozta a székely érdekérvényesítést. Az országgyûlésben
ugyan ott ültek a székelyföldi képviselõk is, de õk jobbára csak a saját hasznukat lesték,
hazafias szólamokon kívül más nemigen tellett tõlük.

Az elsõ világháború elveszítése és a román megszállás ugyancsak súlyos következ-
ményekkel járt e tekintetben is. Az 1918-19-es zavaros napokban a magyarság többsége
tökéletesen elvesztette önvédelmi ösztöneit. A nemzeten belül a székelység maradt az
egyedüli közösség, amely megõrizte józan ítélõképességét és bátorságát. Ha Károlyi
Mihály fel is akarta adni, odavetni Erdélyt a barbár megszállóknak, mégis – akarata ellenére
– újabb csaták dúltak Erdély védelmében. Mert a román megszállást megtapasztaló
Székelyföldrõl tömegével szöktek el a fiatalok, s belõlük alakult meg a Székely Hadosztály,
mely magára hagyatva is folytatta az egyenlõtlen küzdelmet a területrablók ellen.

„Jutalmul” e helytállásért, a Károlyit váltó tanácshatalom 1919 áprilisában támadta a
székelyeket, mert nem voltak hajlandók sárba tiporni a háromszínû zászlót, s kiszolgáltatni
tisztjeiket a kiküldött komisszároknak. Napokig tartott a különös, kétfrontos háború.
Keletrõl a román hadsereg, nyugatról „saját” kormányuk erõi lõtték a Székely Hadosztály
katonáit. Végül a székelyek a kisebbik rosszat választották, tárgyalásokat kezdtek a
románokkal, és kedvezõ feltételekkel kapituláltak. (Késõbb a kommunista tankönyvek e
kényszerû lépést árulásnak állították be, pedig a két tûz közé került székelyeknek más
lehetõségük nem maradt.)

Aztán bekövetkezett Trianon. A székelyek, anélkül, hogy elhagyták volna szülõföldjüket,
a szeretett hon végvidékérõl egy olyan ország szívébe kerültek, amely nem lehetett
hazájuk, mert az elsõ pillanattól kezdve betolakodónak tekintették õket az önmagukat
õslakosnak hirdetõk.

Kossuth a székelységet a magyarság keleti õrszemének tartotta, s lám, ezt a szerepet e
népcsoport máig sem adta fel. Ellenséges hullámok ostromolta szirtként áll rendíthe-
tetlenül az idegen néptengerben, hûségesen õrizve anyanyelvét, hagyományait, s a 
magyarsággal Agyagfalván megkötött szövetséget.

Az anyanemzet tehát hosszú ideje tartozik a székelységnek, s ez az adósság – a kama-
tos kamatokkal együtt – évrõl évre növekszik. Eljött az idõ, hogy elkezdjünk belõle legalább
valamicskét törleszteni. A határon túliak számára kidolgozott kedvezményrendszert, ame-
lyet az úgynevezett státustörvény öntött formába, tekinthetjük talán az elsõ törlesztõ rész-
letnek. Ám, ha a nehézségek ellenére sikerül is bevezetni ezt a törvényt, a székelység gyá-
molítása a késõbbiekben is az anyanemzet alapvetõ erkölcsi kötelessége marad.

Komáromi Sándor

Német változatok a keresztkötõdésekre
Elszakított nemzettestek – magyarok – a szomszédos államokban és ezek többségi

etnikumának csoportjai Magyarországon – még ha nem is viszonosak a lélekszámok: ez,
ha akarjuk, Trianon, ha akarjuk, 1867, esetleg 1849 vagy netán Mohács eredménye; ki
tudja, meddig kellene visszamenni az idõben és a megokolásban. Mindenesetre velünk él
a múlt, és még mindig van tétje pontos megismerésének. Amire oly nehezen vagyunk
kaphatóak. Mert lusták vagyunk? Felületesek vagyunk? Bizonyos, hogy óvatosak is
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vagyunk: olyan egy-kettõre ki ne derüljön, hogy mi mindenbõl vagyunk, mi, mai magya-
rok. Hiszen nem élhetnek úgy együtt, egy fedél alatt, kultúrák és mentalitások, hogy át ne
hassák egymást.

A magyarországi németség (melynek tágas települési régiói nagyobbrészt szintén a tri -
anoni határok mögé kerültek, s ezek mára inkább felszámolódtak, mint, a kitelepítések
ellenére, a határon belüliek) részben középkori, részben török utáni telepítés révén honos
a Kárpát-medencében. A 18. század óta jelentõs lakosságarányt képviselt (Trianon elõtti
utolsó gyarapodása elérte a 2 milliót), mindenkor meghatározó része volt a hazai városfej-
lõdésben, adott régiókban a vidékfejlesztésben is, értelmisége pedig jelentõsen gazdagí-
totta a régi Magyarország soknyelvû, sokgyökerû kultúráját.

Tudjuk hírbõl (de nem látjuk részleteiben magunk elõtt), milyen erõs, domináns volt
tulajdonképpen a német kultúra, a német nyelviség a 18. század végén, a 19. század ele-
jén a magyarországi társadalom életében. Ekkorra „beérett” a bécsi politika gyümölcse: az
udvari szolgálatokért magyarországi birtokokkal kifizetett osztrák, német nemesség, a
magyar aulikus nemesség egész kultúrája német volt. Magyarországon a német elõbb lett
köznyelvvé, amit bármely nemzetiség értelmisége is felvett, mint a magyar. Herder „jósla-
ta” annyiban nem volt pontos, hogy csak a „szláv tengerrõl” beszélt; hozzátehette volna a
németet is. Nyelvi identitásunk érdekében ekkor végre megmozdultak a hazafiak, megin-
dult a nyelvharc, majd kapcsolódott hozzá a társadalmi, politikai reformmozgalom is, és
végül a forradalom. Farkas Gyula A magyar romantika (1930) c. munkájában érzékletesen
bemutatta: az elnémetesedés mekkora hínárjából mentette ki magát az irodalmi reformkor
elsõ nemzedéke (legalább is, amennyiben a dunántúli köznemesség köreibõl érkezett). A
levert szabadságharcot követõ önkényuralom idején azután újra mintha ugyanott tartot-
tunk volna, mint valamikor a századelõn: idegen közigazgatás, osztrák, német szellem és
nyelv mindenütt. A hazai történeti németség ekkor azonban, szinte meglepetésre, a ma-
gyarság mellett szavaz. Azaz megerõsíti 1848 elõtti és a forradalom alatt is fenntartott állás-
foglalását a nemzeti magyarság mellett. Politikai lehetõsége erre ugyan nincs, de megteszi
ezt az irodalom keretei között.

A magyarországi német irodalom a 19. század végéig a városi polgári, kisebb részben
a vidéki nemesi németség értelmiségének mûve – Soprontól Pozsonyon, Késmárkon,
Lõcsén és Kassán át Pest-Budáig. Végigéli a barokkot, egyre erõsebb szövetségben a ma-
gyar és szlovák latinitással és anyanyelvi irodalommal a felvilágosodást, a romantikát, hogy
a magyar reformkortól kezdve a magyar irodalmi és mûvelõdési hagyomány közvetítõ-
jeként is fellépjen (Gaál György, Mailáth János, Mednyánszky Alajos, Toldy [eredetileg
Schedel] Ferenc). Az 1830/40-es évekre már az új magyar irodalom színe-javát: Jósikát,
Eötvöst fordítja a maga, fél-Európára kiható nyelvére, és hamarosan Petõfit, Aranyt,
Madáchot is. Az önkényuralom alatt válik világossá: ez a nagyléptékû (minõségében ritkán
professzionális) fordítói szolgálat immár nem a magyar irodalmi export érdekében munkál
(ekkora szélességben Európa mégse kíváncsi a magyarokra sem), hanem magának a hazai
németségnek az érdeklõdését, kiváncsiságát elégíti ki. Hiszen lefordítják – jól-rosszul – az
összes másod-, harmadrangú szerzõi újdonságot is. A német szerzõi életmûvek nem
egyszer már csak magyar irodalmi fordításmûvekbõl állnak. S itt következik a hazai német
nyelvû irodalmi aktivitás színterén még egy nagy „csavar”: soraik kiegészülnek, növekvõ
mértékben bõvülnek ki a német kultúrából érkezõ magyarországi zsidó sajtó-értelmiség
tagjaival. Õk egyben az ismertebbek is, teljesítményük nagyságrendje okán (Dux Adolf,
Falk Miksa, Hevesi Lajos és mások).

Ez a német értelmiség, egész polgári vagy nemesi hátterével együtt 1867 után, a 
középosztályi szövetségest keresõ magyar állam-nemzeti megújhodás keretében,
nagyrészt elmagyarosodik – az újtípusú, ausztriai és németországi „nagynémet”, pánger-
mán elvet valló politikusok és etnológusok legnagyobb döbbenetére (õk már elõzõleg
Ausztriával közös Németországot szerettek volna, osztrák-magyar kiegyezést távolról sem).
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Igazoló példának számított a folyamat az uniót mindig ellenzõ, végül sem örömmel
fogadó erdélyi szászság számára is. A németeket egy generációra rá követi a zsidóság.
Német körben is gazdag az utánpótlási kínálat a sváb falusi tömegekbõl kiváló
értelmiséggel. A németbõl jött magyar új kétnyelvûségének német elemét persze nem
veszíti el; íróként civil körülményeitõl, egyéni célkitûzéseitõl függõen választja meg: melyik
nyelvén ír vagy fordít legalább, illetve mindkét nyelven alkot. A német egynyelvû kódhoz
ragaszkodó szerzõk útja mindinkább nyugat felé vezet, Bécsbe, Berlinbe vagy még tovább
(Latzkó András, Arthur Holitscher, Arthur Koestler és mások). A „svábokból jött magyarok”
Ady Endrét felingerlõ, egyébként érdemdús képviselõje: Rákosi Jenõ; legjelentõsebb
reprezentánsa: Herczeg Ferenc. Mások írnak, fordítanak két nyelven (mint Dóczy Lajos),
vagy csak fordítanak – magyarról németre. A magyarországi német irodalom elévül-
hetetlen fejezete a 19. századvégi, 20. századeleji Petõfi-fordítási hullám a Petõfi-fordítás
addigra meggyökeresedett kül- és belföldi hagyományának folytatásában. Több tucatnyi
kisebb-nagyobb, új válogatást, valamint Fischer Sándor a maga nemében legelsõ Petõfi
életrajzát (1889) követõen a Petõfi összes versek két változata is megjelent (Josef
Steinbach,1902; Ignaz Schnitzer, 1910).

Újszerû német irodalom fejlõdött Magyarországon a Trianonnal elvitt Bánságtól a
meghagyott Tolnáig és Baranyáig a 20. században népi regionális talajon. Ennek örök-
ségében él nagyrészt a jelenkori irodalmi hullám is. Azért az asszimilációért a „külföldi-
német” és a kitelepített német történetírás, úgy tûnik, máig nagyon neheztel
Magyarországra, a magyarságra, kivált, mert késõbb, a két világháború között, elõkerült a
fegyvertárból a céltudatos asszimiláció politikája, majd 1945 után alkalmazást nyertek
ennél még negatívabb eszközök is. Mi múlott a dualista idõszakban a magyar nemzeti
félen? A rossz hírbe került iskolapolitika részleteit ismerjük a nem-német nemzetiségek
egykorú és mai véleményének tükrében. A németek azonban nem hogy zokon nem vet-
ték, õk maguk vállalták fel az integrációt. A beolvadást magyar részrõl üdvözölték, tudták,
hogy ebbõl a magyar társadalom profitál, és nem csalódtak. Nagy kár volt 50/60 év múlva
megkérdõjelezni az egészet a magyar „alkat” fejlõdésének tévútjaként (Szekfû Gyula,
Farkas Gyula, Németh László és mások). De nem ez volt, sajnos, a legkomolyabb zökkenõ
németek és magyarok viszonyában. Tárjuk fel a konfliktusokat teljes szélességükben és
mélységükben. Egyidejûleg adózzunk a sokrendbeli alkotói együttmûködés emlékének is.

Mezey László Miklós 

Portréesszék teljessége

A felvidéki magyar irodalom kézikönyve

Bár több kísérlet született az 1945 utáni szlovákiai magyar irodalom történetének tel-
jesség-igényû és tablószerû áttekintésére, mind ez ideig a nagymonográfia várat magára,
Szeberényi Zoltán: Magyar irodalom Szlovákiában (1945-1990) címû kétkötetes munkája
sem az, „csupán” portrésor, ahogyan maga mondja: portréesszék gyûjteménye.
Mindazonáltal indokolatlanul tûzte az elsõ kötet élére azt az Arany Jánostól vett mottót,
hogy „Úttörõnek bukni is érdem”. Bukásról ugyanis szó nincs, éppen ellenkezõleg: a szerzõ
a maga választotta mûfaja keretein belül a lehetõ teljességet érte el. Ezt méltatni is tiszte
ennek az írásnak, és ezen túl szólni kell Szeberényi másfajta érdemeirõl is.

Mindenekelõtt arról, hogy vállalta az állásfoglalást a II. világháború utáni szlovákiai ma-
gyar irodalom periodizációjának régi vitájában. A nagy klasszikustól, Fábry Zoltántól kiin-
dulva évtizedeken át tartotta magát az a hivatalos álláspont, hogy a kisebbségi irodalom
háború utáni újrakezdésének idõpontja 1948-49 fordulója, amikor a kollektív jogfosz-
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tottság enyhülésének jeleképpen megjelent Pozsonyban az elsõ magyar nyelvû lap, az Új
Szó, mintegy jeladásként, hogy szûnjék Szlovákiában a magyar nyelv használatának tilal-
ma. Szeberényi Zoltán – fõképp Molnár Imre és Tóth László föltáró munkája nyomán –
1945-re teszi az újrakezdés dátumát, a „hontalanság éveinek” kéziratban terjesztett vagy
csupán asztalfióknak írt irodalmát alapul véve. Ebbõl kiindulóan öt korszakra tagolja az
elmúlt fél évszázad szlovákiai magyar irodalmát; behatárolja tehát a „hontalanság” korát
(1945-1948), az újjászervezõdés és kibontakozás évtizedét (1948-1958), a megújulás és
fejlõdés periódusát (1958-1968), az úgynevezett „konszolidáció” korszakát (1968-1989),
végül a rendszerváltozást követõ idõét (1989-1999). Nem a szerzõ, hanem a közép-euró-
pai történelem és a kisebbségi sors megannyi kényszere tehet róla, hogy a szlovákiai ma-
gyar irodalom valamennyi korszakhatárát a politika vonta meg, és nem az irodalom belsõ
fejlõdésének új és új etapja. Az viszont már éppen Szeberényi Zoltán érdeme, hogy ugyan
a kisebbség szellemi megnyilvánulásainak legfontosabbját, az irodalmat alapvetõen a poli-
tika szakaszolta, és a periódusok történéseit a politika határozta meg, ezért a kényszerû
körülmények érzékeltetése mellett folyamatosan fölfedi az irodalom (viszonylag) autonóm
mûködésének törvényszerûségeit, rámutat a belsõ fejlõdés irányaira, lépcsõfokaira,
például a nemzedékek kirajzására, a korjellemzõ stílusirányok szlovákiai megjelenésére és
hatására, a kisebbségi létkörülmények irodalmi tükrözõdéseinek sajátosságaira, a generá-
ciók közötti termékeny vagy épp elutasító kapcsolatokra stb. Vagyis szerzõnk másik
érdeme, hogy a politikum tagolta-tördelte irodalom hosszmetszetében is képes láttatni az
irodalom organikus jelenségeit, rendre rámutatva ama tényekre és összefüggésekre, ame-
lyek – sokszor éppen a politikum ellenében – ennek a méltatlanul gúzsba kötött iro-
dalomnak a jelentõségét adják össze. Ezzel pedig szerzõnk nem kevesebbet ér el, mint
hogy csaknem fölülemelkedik választott mûfaján, és már-már monografikus keretû folya-
matrajzot ad a II. világháborút követõ, az ezredfordulóval lezáruló bõ fél évszázad kisebb-
ségi irodalmáról.

Mármost lássuk, mi is van a kötetekben! Az elsõ rész három periódus, vagyis az 1945-
1968 között indult szerzõk tablója. A kezdeteket természetesen azok az írók jelentették,
akik korábban, a háború elõtti polgári Csehszlovákiában indultak pályájukra, és nem
hagyták el a magyarüldözés Fábry Zoltántól „zárójeles négy évének” nevezett idõszakban
Szlovákiát. Õk mindössze néhányan voltak: Fábry mellett Sas Andor, L. Kiss Ibolya, Egri
Viktor, Csontos Vilmos, Szabó Béla. Az újrakezdés derékhadát, az alapozó nemzedéket
azok a tollforgatók alkották, akik szocialista elkötelezettségû és szellemû kirajzás tagjaiként
hagyták oda a tanítói katedrát, a gyári munkapadot vagy épp a szántóföldeket (például
Rácz Olivér, Dénes György vagy Ozsvald Árpád). Hõskora volt ez a kisebbségi irodalom-
nak; munkáslevelezõket, amatõr verselõket hívtak a szerkesztõségekbe, hogy kezdjék le-
rakni a nemzetiségi irodalom alapjait. A hõskorszak, a „lett-irodalom” alapozása után a tere-
bélyesedés, a lombosodás már jobbára az irodalom belsõ törvényszerûségei szerint
alakult, ennek megfelelõen Szeberényi Zoltán is precízebben árnyalt képet rajzolhat az 
50-es években jelentkezõ alkotókról (Cselényi Lászlótól Tõzsér Árpádig, Duba Gyulától
Koncsol Lászlóig), majd a valamicskét szabadabb 60-as évek pályakezdõirõl (Gál Sándortól
Batta Györgyön át Ardamica Ferenc ig). Ahogyan általában az irodalomtörténetben
szokás, úgy Szeberényi Zoltán is képet ad az irodalomtudomány, a kritika, az esszé
alkotóiról is, azokról a szerzõkrõl, akiknek elemzõ-értelmezõ, pártoló-bíráló támogatása
nélkül aligha mehetett volna végbe az 1948-1968 közötti szellemi-irodalmi megizmosodás
(így Turczel Lajos, Csanda Sándor, Szõke József, Fónod Zoltán, Tolvaj Bertalan és mások).

A második kötet az 1968 után jelentkezõk arcképcsarnoka. A Prágai Tavasz, illetve a
megtorlás, majd a 70-es években kezdõdõ „konszolidáció” olyan cezúrát vágott ebbe a
három évtizedes – persze kitérõktõl, vargabetûktõl nem mentes – fejlõdési folyamatba,
hogy mindenképp indokolt volt Szeberényi Zoltán részérõl itt, ennél az idõpontnál meg-
vonni a kötetek határvonalát. 1968-69 nemcsak abban az értelemben jelent szakadékot a
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szlovákiai magyar irodalom történetében, hogy megakasztotta, sõt visszavetette a fejlõ-
dést, de abban is, hogy ettõl kezdve a valódi irodalom rejtett üzenete éppen a fönnálló
renddel szemben fogalmazódott meg. Amíg az 50-es évek írói, költõi komolyan hittek a
szocializmus lehetõségében – hiszen úgy vélték, hogy a kollektív jogfosztottság meg-
szûnése, az anyanyelven való szólás és írás lehetõsége a „szocialista demokrácia” vívmánya
–, 1968-69 után ez egyszer s mindenkorra képtelenséggé vált. A Varsói Szerzõdés „testvéri
segítségnyújtása” után mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a szocializmusnak ez az
ortodox formája immár a népek ellenében és csak erõszak útján tartható fönn. Ezért is
indokolt, hogy Szeberényi Zoltán az 1968 utáni évtizedek irodalmát nem valamilyen ide-
ológiai, politikai szempont szerint taglalja, hanem az egymást követõ nemzedékek jelent-
kezése rendjében csoportosítja a második kötet szereplõit. És mivel a nemzedékek több-
nyire antológiákban léptek föl, ilyenformán az irodalomtörténetileg fontos kollektív bemu-
tatkozások idõrendje határozza meg e kötet tartalmát. Az Egyszemû éjszaka (1970) költõi,
a Fekete szél (1971) prózaírói, a 70-es évek magányos indulói, majd a 80-as évek elején
szervezõdõ, de mindvégig meglehetõsen képlékenynek maradó íródiás mozgalom tagjai,
azaz a Próbaút (1986) fiatal tollforgatói ma már a kisebbségi irodalom derékhadát alkotják,
s olyan nevek fémjelzik az 1968-69-tõl a rendszerváltozásig eltelt korszak szlovákiai magyar
irodalmát, mint Varga Imre, Tóth László, Zalabai Zsigmond, Grendel Lajos, Talamon
Alfonz. És nemkülönben a rendszerváltozás óta eltelt évtized alkotói is rendre egy-egy
antológia körül csoportosíthatók, ilyenek voltak a Nyugtalan indák (1990), a Piknik a
Szaharában (1993), a Kapufa a Parnasszuson (1993) vagy az Angyalzsugor (1997).
Természetesen ahogyan közeledik Szeberényi a jelenkor felé, akként rövidülnek és válnak
vázlatossá a portrék. Hiszen egyfelõl nincs még irodalomtörténeti távlat az elmúlt évtized-
re nézve, másfelõl huszonéves, alig harmincas fiatalokról, pályakezdõkrõl van szó, akikrõl
érvényes, adott esetben döntõ súlyú megállapítást tenni csaknem lehetetlen, de min-
denképp igen kockázatos vállalkozás.

Pedig Szeberényi Zoltán kicsit a lehetetlenre is vállalkozik, ugyanis eléggé reménytelen
feladat különálló portrék sorát úgy megalkotni, hogy az folyamatrajzzá álljon össze, és
nemkülönben problematikus olyan portréesszét írni, hogy az egyszerre feleljen meg az
adatközlés és az értékelés-minõsítés követelményeinek. Az elõbbihez annyit, hogy
Szeberényi Zoltán kétségtelenül – jó érzékkel – nem hágta át a választott mûfaj, a
portréesszé határait, ugyanakkor a periódusokat, az alkorszakokat bevezetõ, a korszak
jellemzõit számba vevõ bevezetések, állapotrajzok, valamint a portrék oda-visszautalásai
mégis karakteres folyamatábrát alkotnak. Az utóbbihoz pedig annyit, hogy szerzõnk fönn-
tartja magának a tévedés jogát (a szövegben sûrûn hangoztatja, az Utószóban pedig ki is
fejti, hogy jellemzései esetleg szubjektívek, és különösen a legfiatalabb alkotók esetében
nem mindig kellõképp megalapozottak), ámbár kevésszer téved. Aki kézbe veszi
Szeberényi Zoltán dupla kötetét, érezheti, hogy pontosan körülrajzolt, hatalmas olvasott-
ságon alapuló és szakirodalmi apparátussal megtámogatott irodalomtörténeti anyagot
vehet birtokba. Olyan átfogó és teljesség igényû képet kap az elmúlt fél évszázad szlová-
kiai magyar irodalmáról, amelyben súlyának megfelelõen, tehát arányosan van jelen
tényadat és elmélet, életrajz, pályakép és eszmei tájékoztatás, tényközlés, következtetés és
kritikai attitûd. Vagyis Szeberényi Zoltán csakugyan a lehetõ teljességet érte el portréesszéi
sorával. Ennek legfõbb bizonysága az lesz, hogy mostantól fogva aligha lehet a II. világ-
háború utáni szlovákiai magyar irodalom történetével, alkotóinak munkásságával érdem-
legesen foglalkozni munkája mellõzésével. 

(AB-ART Kiadó, Pozsony, 2000-2001.)
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Tükrök hitele
Szinte közhely, hogy minden valamirevaló könyv: tükör. Tükre annak a közösségnek,

amelynek lelkébõl vétetett és amelyhez szól, tükre annak a kultúrának, amelynek része akar
lenni, tükre a kornak, amelyben született, tükre szerzõje szellemi arcának, és megnézheti
magát benne olvasója is, aszerint, hogy magával ragadja õt, vagy unottan félredobja.
Bertha Zoltán Sorstükör címû könyve még sokszorosabban tükör, mert éppenséggel
önnön hagyományaival és sorseredõivel szembesíti a magyar irodalmat. Azért igen találó,
már-már testre szabott a Sorstükör cím, mert az alatta megjelent irodalomtörténeti tanul-
mányok, elméleti igényû esszék, kritikai dolgozatok és rövidebb-hosszabb recenziók az
utókort szembesítik a maga felelõsségtudatával, nemzetnek és kultúrának való
elkötelezettségével: miként sáfárkodik szellemi örökségével, miként figyel maga köré,
meghallja-e a határon túli magyar irodalom hatágú sípjának szólamát, hogyan viszonyul
a nagyvilág irodalmi irányzataihoz, régebbi és újabb keletû eszmeáramlataihoz, korstílu-
saihoz. De tükör ez a könyv abban az értelemben is, hogy lemérhetõ általa a határon túli
magyar kultúra anyaországi recepciójának mintegy három évtizede.

Közelítsünk e kötethez a szerkezete felõl. A csaknem három évtized írásait egybegyûjtõ
munka három, alapvetõen tematikai és mûfaji szempontú egységbõl áll. Az elsõ („Haza a
magasban – s a mélyben”) olyan nagyobb lélegzetû, némiképp az eszmetörténet határát
súroló irodalomtörténeti dolgozatokat közöl, amelyek a cím szerinti illyési elkötelezett-
séggel vetnek számot a XX. század magyar irodalmának fontos alkotóival, azoknak a ma-
gyar íróknak a munkásságával, akik szellemi irányjelzõi voltak és maradtak a magyarság-
nak abban a zivataros századában; Móricz Zsigmond, Szabó Dezsõ, Németh László és
Tamási Áron mûve eligazításul szolgál immár nemzedékek óta azoknak a gondolkodó
embereknek, akiknek az irodalom nem pusztán az alkotó önkifejezése, de mûvelése a
közösség szellemi szolgálatát is jelenti. És õk adtak példát arra is, hogy a nemzet sorskérdé-
seit tükrözõ irodalom miképp lehet európai nívójú, miként lehet egy nemzet közösségének
úgy írni, hogy a mû a világhoz is szóljon. Az írások második csokra („Psalmus
Transsylvanicus”) az erdélyi literatúra utóbbi három évtizedének gazdag anyagában végez
„mélyfúrásokat” történeti tanulmányok, portréesszék, pályarajzok, tárgytörténeti dolgoza-
tok formájában. Olyan írások olvashatók itt, amelyek áttekintõ képet adnak egy-egy erdé-
lyi szerzõ munkásságáról (Bálint Tibor, Páskándi Géza, Szõcs Kálmán, Hervay Gizella),
avagy munkássága egy jelentõs pászmájáról, mûfajáról, korszakáról, témavonulatáról
(Sütõ András, Székely János, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár). Nemkülönben itt tanul-
mányozhatók a kortárs erdélyi irodalom motivikai, tárgytörténeti jellegzetességeit fölmérõ,
nagyobb lélegzetû munkák, mint például a vallásos élmények az újabb erdélyi
költészetben, vagy a kisebbségi problematika a rendszerváltozás utáni irodalomban. A
kötet harmadik részét (Tükördarabok, sorsszilánkok) durva leegyszerûsítéssel a kritikák
foglalatának mondhatnánk. Ez azonban túlságosan szimpla, mûfaji karakterû megha-
tározás volna. Ugyanis Bertha Zoltán mûelemzései, kritikái, recenziói nem egyszerûen re-
gisztrálják az újonnan megjelent kötetek egy részét, hanem ezek – mint kockakövek rend-
ben lerakott sorai – elvezetnek valahová. A mûítész Bertha tudatosan halad abba az irány-
ba, ahonnét panoramikus rálátás bontakozik ki a népsorsnak elkötelezett irodalom utóbbi
évtizedeire. Így szól Nyírõ József redivivusáról, a délvidéki Ács Károly verseirõl, a második
Forrás nemzedék költõinek munkáiról, felvidéki és kárpátaljai kortárs magyar szerzõk
maradandó értékû könyveirõl, no és a honi költészet nemzetsorsra is ügyelõ alkotóiról,
Bisztray Ádámról, Serfõzõ Simonról, Sárándi Józsefrõl, Döbrentei Kornélról, végül a hazai
irodalomkritika elemzõ-ismertetõ tevékenységérõl. Ám a lényeg nem ezen a sokszínûségen
van, nem is az írásokban említett „iskolák”, eszmei és stílusirányok sokaságán, a beszéd-
módok és mûfajok szivárványos gazdagságán, hanem azon, hogy kirajzolódik egy
elkötelezetten vállalt és képviselt, biztos mértékkel megalkotott tablókép azokról a
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könyvekrõl, drámákról, opuszokról, és a hazai irodalomtudomány ama képviselõinek
mûveirõl, amelyeknek és akiknek együttese látványosan igazolja a József Attilától való
axiómát: a nemzet közös ihlet.

Bertha Zoltán tiszteletet parancsoló elméleti vértezettséggel, igen széles horizontú iro-
dalomtudományi tájékozottsággal szól alkotókról és mûvekrõl. Egyaránt van érzéke a népi
irodalom megtartó örökségének továbbadásához, és az újító lendületû avantgárd érté-
keinek fölfedezéséhez; otthonosan mozog a transzszilvanizmus íróinak szellemi társasá-
gában, és kitûnõen ismeri az ifjabb nemzedékek törekvéseit; bennfentes a drámában, értõ-
je a prózának, és van füle a költészethez; belülrõl ismeri a múlt század íróóriásainak
munkásságát, és kíváncsian figyel a pályakezdõkre is, miképp pontosan ítéli meg a hazai
irodalomtudomány és kritika érzékenységét, értékfogékonyságát...

Persze illúzióink aligha lehetnek; ez a vaskos könyv sem lesz szellemi megváltója a ma-
gyar irodalomnak, írott kultúránknak. Ahogy nem lehet erõszakkal tükröt tartani senki elé
sem. De aki vállalja, hogy szembesül a XX. századi sorstükör szerepû magyar irodalom java
alkotásaival, azt Bertha Zoltán a mélyre nézés lehetõségéhez juttatja. 

(Felsõmagyarország Kiadó, Miskolc, 2001.)

Bóka Mária

Ugyanaz folyton
Maréknyi búza
közt a konkoly –
adományokra
mikulás gondol.

Pásztortûz fényû
Kárpát-medence
keresztül-kasul
kés motoz benne.

Darazsak fészke,
agancskordon –
gálaruhában
sûvít a poltron.

A talpalatnyiért
nem dorombol;
letarolt mezõ
parazslik olykor...

Soha se más,
ugyanaz folyton – 
nem vadul el
a ráolvasás;
visszajár, tombol.

Kátyú
Lombhullató hazám,
tövises otthonom,
miféle szeleket
engedtél táncolni
borús homlokodon?

Tûrni meddig bírod
semmilyen kedvedet,
az elnyûtt gúnyákat
meddig hurcolja még
angyali türelmed?

Förgeteg boronál,
fonák az arculat –
neve nincs lovadért
mit kaptál cserébe;
tán hallgatásodat.

Érdes tenyeredbõl
nevedre vér csorog,
a konokságodért
kitépik a nyelved
jövendõ századok.

És mindezek után,
kinek hiszel, kinek –
a fiaidnak tán,
kik nem tudják hogyan tolják
tovább a szekered.

(Palics)
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S. György András

A költõ halála

Moyses Márton emlékére

A Sepsiszentgyörgyön született székely fiatalember lelkében – 1956-ban – a magyar 
forradalom ültette el kitörölhetetlenül a szabadságvágyat. A tizenöt éves baróti diák
október utolsó hetében negyedmagával titokban útra kelt. A zöld határon átszökve a 
magyar forradalom segítségére siettek. Márton a sötétben eltévedt, és nem jutott át
Magyarországra. Vizsgálati fogságba került, majd osztálytársaitól elválasztva más iskolába,
Marosvásárhelyre kényszerítették.

1960-ban a kolozsvári tudományegyetem elsõéves magyar irodalom szakos hallgatóját
a szekuritáté emberei megrémült évfolyamtársai mellõl, a tanterembõl vitték el. Kevesen
látták viszont. Az akkor 19 éves Moyses Mártonnak kommunistaellenes, forradalmi versei
miatt kellett bûnhõdnie. Verseit elkobozták, õt magát pedig hét év börtönre ítélték!

A börtön borzalmaiból bõven jutott a költõnek. A kínvallatások szörnyen meggyö-
törték, de õ – iszonyú valóságra fordítva át Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus-ának sorait:
„Nyelvemen izzó vasszeget / üssenek át!” – inkább saját nyelvét metszette le, mintsem 
vallomásra bírják a verõlegények ütlegei.

Szabadulásával a megaláztatások nem értek véget. Moyses Mártont Nagyajtára kény-
szerítették – istállószolgának.

A költõ 1970-ben, február 13-án, egy évvel Jan Palach prágai és Bauer Sándor
budapesti mártíriuma után bement Brassóba a kommunista párt székháza elé, leöntötte
benzinnel és meggyújtotta magát. Az égõ fáklyára a közelben ólálkodó szekuritátésok
rávetették magukat, és elhurcolták. Megtagadták tõle az orvosi ellátást. Rettenetes kínok
között szenvedett hónapokon át, míg május 15-én visszaadta lelkét teremtõjének.

Talán hatvan lennél.
Biztos köztünk állnál
Leszegett fejjel,
Kezedben virágszál.

Szívedben szabadság,
Mire mindig vágytál,
Mesélnél arról,
Hogy életben maradtál.

Sepsiszentgyörgy szólna,
Láng idézné Brassót:
– Tudjátok, gyerekek
Ez így, az meg úgy volt:

Ötvenhat szép emlék,
Kár, hogy eltévedtem,
Pedig tudtam: utam
Csak oda vezethet.

Oda is értem,
Ha nem akkor, hetvenben:
Ötvenhat égett,
Hamvadt el nevemben.

Nagyalja, Vásárhely
Át õt nem nevelte:
Sértették, bántották
Õ csak nyelte, nyelte.

Magyar a tudomány.
Egyetem a padja.
Szeku a verseid
Kolozsvárott kapja.

Hét szekus börtönév
Mit sem fogott rajtad,
Elveid, vágyaid
Soha fel nem adtad.
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Ültél a priccsen.
Õröd szalonnázott.
Sötétség borítá
Szép Erdélyországot.

Nyelved lemetszetted,
Szavad ki ne jöjjön...
Istállószag selyme
Váltja fel a börtönt.

Belül az igazság
Dörömbölt, dobogott,
A szíve vezette:
Fáklya lett. Lángoszlop.

...Talán hatvan lennél!
Biztos köztünk állnál!
Felszegett fejjel
Lángverset szavalnál!
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Szász István Tas

Arról, hogy a népszolgálat sebek 
nyalogatása-e?

Egy erdélyi értelmiségi töprengései

Nagymûveltségû barátomtól jön az e-mail, határokon túlról, nyugat felõl. Rajnai és bor-
deaux-i borok ízlelgetése és magyar társaik bírálata közben ír, ezzel próbálván talán érzéste-
leníteni – háborgásra neki magának is képes – lelkét.

Huszár Sándorra hivatkozik, aki valahol azt írta, az erdélyi írók Trianon után feladták az
egyetemesség igényét s ehelyett a népszolgálatot vállalták. Pontosabban – írja barátom –,
a sebek nyalogatását, mint a kutya. Vagyis – folytatja – egy saját maguk állította
csapdában taposnak körös-körül, ergo zsákutcában. Mert járható utat nem találtak, ered-
ménnyel kecsegtetõ megoldást nem mutattak fel, sõt a második világháború után Gaál
Gáborék és Balogh Edgárék tevékenységükkel és a kommunistákkal való együttmûkö-
désükkel – hosszú távon – több kárt okoztak, mint hasznot.

Be kell látni – mondja –, hogy a történelem menetére nem lehet befolyást gyakorolni,
szél ellen semmi sem megy. Mint amiképpen a most mutatkozó hátszéllel sem helyes dicse-
kedni, mert azt sem befolyásolhatja senki. Ha ezt megértjük, akkor lehet sok mindent
értelmesen megközelíteni. A történelem menetén elkövetett erõszakot maga a történelem
korrigálja (Napóleon, Lenin). 

A lecke fel van adva hát. Barátom válaszra vár.
Az elsõ kérdésre egyszerû válaszolni. A magyar bortermelés és fõleg értékesítés 40 év

romboló hatásaiba tartozó válsága miatt ne a magyar borokon és a mai Magyarországon
verjed el a port, drága komám. Okosabb lenne, ha utánanéznél az egyre kitûnõbb és
egyre színvonalasabb palackozásban megjelenõ, de nyugati propagandával még nem
támogatott magyar borok sokaságának, s azokból választanál magadnak délutáni két-
három deciket. Nálam értõbbek állítják, nem járnál rosszul vele. Igaz, hogy ez nem olyan
egyszerû, mint az ottani hagyományok és beidegzõdések alapján felkínált s valóban jobb-
nál-jobb borok után nyúlni. Higgyed el nekem mégis, hogy e próbálkozás nem lenne
zsákutca.

A továbbiakban a helyzet már nehezebb, hiszen kézenfekvõ ellenérvek, tagadhatatlan
igazságok és megtévesztõ hasonlatok fel- és elismerésének dús elegyébõl kell jól és meg-
gyõzõen válogatni.

Nem ismerem Huszár említett érvelését, de az, amit barátom idéz, jórészt igazság és
nem érzõdik benne vitatkozó vagy egyet nem értõ szándék. Az egyetemes magyar iro-
dalom testérõl leszakadt erdélyi írótársadalom Trianon után szerintem nem is tehetett mást,
mint azt, hogy népszolgálatot vállalt fel. Ajánlanám Kós Károly olvasását, régi folyóiratok,
akár a Korunk, akár a Hitel lapozgatását. Jól tették, hogy erre adták a fejüket. A történelem
sodrát nem változtathatták meg s erre még ma is kevés a remény, de kötelességüket tel-
jesítették, amikor egy magára maradt és számára még ismeretlenül új – önálló – életre
kényszerülõ nemzetrésznek, az ellenséges közegben, a jogtiprás állapotában meg-
próbálták kijelölni a megmaradás útját. Amikor ezt tették, õk maguk voltak a történelem
önkorrekcióját végrehajtó egyik erõ. Ha semmi mást nem tesznek, csak a nyelv balzsamá-
val kenegetik azokat a sebeket, akkor is nagy dolgot vittek volna véghez. Ami viszont a
kutyát és sebeinek nyalogatását illeti, itt szándéka ellenére mond igazat barátom. Mert a
kutyának ez a tevékenysége nem meddõ önsajnálat és fájdalomcsillapítás, hanem a seb-
gyógyulás egyik katalizátora. Tehát hasznos és nem természetellenes. Amikor pedig azt
írtam, hogy Huszár Sándornak jórészt igaza van, ezt azért tettem, mert meggyõzõdésem
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szerint azok a magyar írók (és mûvészek), akik népszolgálatot vállaltak, nem egyszer egy-
ben egyetemes értékût is alkottak.

Magam is tapasztalhattam, hogy mit jelentettek az erdélyi magyarságnak azok a férfiak,
akik például a Hitelt – éppen szülõi házamban – egykor szerkesztették. A lapokat már csak
felnõttként olvashattam, de ezeknek az embereknek késõbbi tevékenységét évtizedeken át
csodálhattam. Mert valóban népszolgálat volt Kós, Tamási, Wass, Kuncz vagy Dsida élet-
mûve és népszolgálat volt Szabó T. Attila most is folyamatosan megjelenõ Szótörténeti
Tára, Szervátiusz Jenõ mûvészete, hogy csak a „hitelesek” közül említsek egynémelyeket.
És akkor hol van az ennél bõvebb, nagy, Helikon társaság, a balrább álló, de egyáltalán
nem lebecsülendõ Korunk és így tovább?

Az, ami a második világháború után történt, kötetekre menõ tanulmányozást kíván.
Meg lehet ítélni rövid mondatokban a balfogásokat vagy emberi kicsinységeket, de csak
nagy hibaszázalékkal. Ennek elemzése nem közírók vagy magánemberek elmélkedéseire
tartozik, bár magam is hajlanék egy-két keserû mondat leírására. Reméljük lesznek
olyanok, akik munkásságukat ennek szentelik. Nagyon hasznos következtetésekre juthat-
nának a jövõt illetõen is.

Ami a történelem menetét illeti, arra valóban nem lehet látványos és elõjeleket változ-
tató fordulatok elõidézése értelmében hatást gyakorolni. De lehet alkalmazkodni, amint
azt például a ma is alkotó Sütõ András leírta nehezebb idõkben is. És az alkalmazkodás
maga a megmaradás, az pedig azt jelenti, hogy mégiscsak eredményesen fordultunk
szembe azzal a széllel, ami ellenségeink számára hátszél s szándékuk szerint pusztulá-
sunkat kellene okoznia.

Arról, hogy a templom és az iskola mennyire lehetne a megmaradás legfõbb
eszközének, a nyelvnek bástyája, a népszolgálatot felvállalók nélkül, gondolni sem jó.

Sokat vitatott kérdés határon innen és túl – a magyar közegben – az irodalmárok poli-
tikai szerepvállalása. Ennek a végvári idõkig visszanyúló története van. A magyar tollfor-
gató népszolgálatot volt kénytelen vállalni azóta is és újra meg újra, s ha voltak is közben
vitatható teljesítmények, egészében véve nélkülözhetetlen szerepet töltött be, pontosab-
ban nélkülözhetetlen szerep betöltésére kényszerült. Ismétlem, jelenlétével maga is a
történelem kiegyenlítõdésre törekvõ erõinek részévé vált.

Mert abban, hogy a napóleoni és a lenini példa felhozásában igaza van barátomnak,
egyetérthetünk. És remélhetjük, hogy a történelemnek ez a jó tulajdonsága megmarad a
jövõben is. Erre utalnak ígérkezõ hátszelek, amelyekkel valóban nem helyes dicsekedni, de
amelyeket jó tanulmányozni, s ha kell, elõttük ajtót-ablakot kitárni.

Én magam pedig reménykedek abban, hogy lesznek mindig nagyjaink, akik népszol -
gálatra adják a fejüket, sõt olyan nagyjaink is, akik ezt az egyetemes értékek színvonalára
emelik.

(Leányfalu, 2001. július 20.)
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Véssey Ede

Lélektõl lélekig
A való világot végképp
magára hagyva,
hogyan jutsz át
a semmi szakadékán
a megmagyarázhatatlanba?

Érzésekkel bonyolultan átszõtt emlékeidet,
nyugtalankodó öntudatodat
hogyan tudod
a befejezettség sziklasírjába zártan
nyomtalanul kitörölni,
hogy megtisztultan emelkedhess
egy felsõbbrendû világ magasába?

Megbánatlan,
mert tudat nélkül elkövetett
bûneid terhétõl,
fel-sem-ismert felelõsségeid
láthatatlan súlyától
mikor tudsz,
a két világ között útban az ég felé,
megszabadulni?

Ki tudja, könnyebb lesz-e az égben
a kapcsolat a halhatatlan lélek
és lélek között,
mint a földi gyarló test
és test között volt,
tudván, hogy a földi lelki kapcsolatok
múlékonyak, bizonytalanok,
és sokszor hamisak voltak?

Ki tudja, hogy a véges földi tér
emberekkel telezsúfolt
zsibvására után
a végtelen tér és idõ

kihalt csöndjébe jutva
nem leszel-e magányosabb?

Ki ígérte, hogy örökléted nem egy
magatehetetlen egyedüllét lesz csak,
ahol végtelen messzeségekbe láthatsz
a tökéletesség magas hegycsúcsáról,
de kitárt kezed keresztje
a semmibe nyúlva
nem ér el a többi üdvözült
távolba tûnõ hegycsúcsáig.

Lehetséges lenne, hogy a boldog lelkek
közös tánca az örök mezõkön
nem más, mint az emberi vágyak
magabiztos telhetetlensége,
makacsul visszatérõ álma csupán?

Elõre nem tudhatod, hogy az égrenézõ
vágyakozások vermében dideregve
el tud-e önteni még az önfeláldozó
szeretet forró hulláma,
és a tétovázás tébolyától megtisztultan,
a szorongások szitáján megszûrve
át tudsz-e törni a különállóság gátjain,
és szeretteid arcáról képes vagy-e
fellebbenteni a visszahúzódás fátylát,
és színrõl-színre meglátni valójukat,
ahogy a Teremtõ elé fognak állani
ítéletük napján.

Talán még idelent
rádmosolyog a szerencse,
és nem kell várnod
sorsod kockajátékának
végsõ kimenetelére
ahhoz, hogy eljussál

lélektõl lélekig.

(Valley Forge, Richardson, USA)
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Wass Albert emlékezete
Fráter Olivér

Wass Albert életpályája a kezdetektõl 
az emigrációba kényszerülésig

Wass Albert sorsa – születésének helye, ideje és módja – egyben végzete is volt. A
Mezõség szívében, a Kolozs megyei Válaszúton született 1908. január 8-án, arisztokrata
családban. A Wass család nemesi címét még Szent László királytól nyerte, annak
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érdeméül, hogy a család egyik õse, Buzátfia Lób, 1081-ben a kun betörés ellen harcoló
királyt az általa egy, az orrán nyíllal megsebzett, felbõszült bölénybikától megmentette
azáltal, hogy a bikát szarvainál fogva bedobta a czegei tóba. Tettéért orrán nyíllal átlõtt
bölényfejes címerrel – amely azóta is a Wass család címerállataként szerepel – és a hatal-
mas testi erejére utaló Vas névvel jutalmazta Lóbot a király, s a kor szokásai szerint hivata-
losan is neki adományozta a tavat, a körüllevõ dombokkal együtt.1 Ezeknek a dombok-
nak az egyikén állt a vasas-szentgotthárdi udvarház, melybe maga az író is beleszületett, s
ugyancsak ott terül el az az ötszáz hold mezõségi föld is, melyet mûvelni, szeretni tanult,
míg az a bizonyos vihar ki nem tépte onnan. Itt született meg tehát Wass Albert, a
Mezõség gyermeke, a kálvinista vallás jegyében, gróf Wass Endre és a Bánffy család bárói
ágából származó Bánffy Ilona gyermekeként. Erdélyi arisztokrata családból származott
tehát, amelynek korábban nagy szerep jutott Erdély történetének alakításában. Wass
Albert annak az erdélyi arisztokráciának a képviselõje volt, mely társadalmi állását sohasem
a privilégiumok, hanem a kötelezettségek forrásának tekintette. Hasonlóan a Helikon-
alapító báró Kemény Jánoshoz és a közéletnek állandóan áldozó gróf Bánffy Miklóshoz, õ
is az erdélyi magyarság önvédelmében és felemelkedésében igyekezett meghatározó
szerepet vállalni. Ennek a társadalmi rétegnek volt tehát szülötte úgy, hogy mûveiben is
megjelenített módon, igen éles kritikával látta elõdei történelmi felelõsségét.

Életének szûkebb színtere – amely meghatározó benyomással bírt egész életpályája
során – a Mezõség, a magyarság nemzeti tragédiájának egyik történelmi színtere volt.
Nem mintha véres csaták fûzõdnének hozzá, inkább lassú sorvadás és pusztulás fémjelzi
sorsát.

„Egyik õsöm – írja Wass Albert – az 1600-as évek derekán Moldovából hozatott
munkaerõt a földek mûvelésére, miután a sok háborúság során a Mezõség magyar job-
bágyai kipusztultak. Papot is hozatott velük, templomot is építtetett nekik, s még a
Szentírást is lefordíttatta számukra az oláhok nyelvére. Kétszáz esztendõvel késõbb ezeknek
a moldvaiaknak a leszármazottai fölgyújtották a kastélyt, lerombolták a magyar templo-
mot, s hiába billent helyre az idõ múltával a világ: a magyar templomot már nem építette
föl senki.”2

A Mezõség a mind egyre nagyobb számban betelepülõ és egyébként is szapora oláhok
lévén elõször vegyes lakosságúvá, majd román többségûvé vált. Magyarok már csak
szórványban maradtak. Ezt a szomorú folyamatot jeleníti meg többek között Makkai
Sándor Holttenger címû regénye is, de Sütõ András Anyám könnyû álmot ígért címû
mûvének is ez adja a fõ ideológiai mondanivalóját, és errõl a tájról, s a táj fájdalmas pusz-
tulásáról adnak képet Wass Albert regényei is.

A család régi kastélya ma már nem áll, lerombolták az oláhok, és helyén egy konzerv-
gyár éktelenkedik. Nyomtalanul tûnt el tehát egy régi rend és egy régi szellem egyik utol-
só jelzõköve, mint ahogyan Wass Albertnek még emlékezetét is igyekeztek kiirtani.
Második otthona, a czegei kastély is áldozatul esett az oláhok rombolási dühének: nyoma
sem maradt. Napjainkban Olténiából betelepített oláhok ólszerû házikói hirdetik a több-
ezeréves dákóromán dicsõséget a magyar földesúr egykori hajléka helyén.

Tanulmányait a nagy múltú kolozsvári Farkas utcai Református Kollégiumban kezdte.
Kiváló, tiszta magyar kálvinista nevelésben részesült itt és egy egész életre szóló értékrend-
del vértezte fel magát. 1926-ban tett sikeres érettségi vizsgát azután, hogy az elõzõ évben
a román hatalom által kirendelt felügyelõbiztos hathatós közremûködése révén az érettsé-
gizni kívánó tanulók 86 százaléka elbukott. Különösen emlékezetes élmény maradt ez
Wass Albert számára, melyet több mûvében is megemlített. Ezt követõen gazdasági tanul-
mányokat folytatott a Magyaróvári, majd a Debreceni Gazdasági Akadémián, hogy
felvértezze magát a föld tudományos igényû mûvelésének tudásával, melynek révén
lehetõsége lett otthoni birtokán mintagazdaság kiépítésére. Román hadkötelesként „nem
váltja meg magát”, hogy magyar vidékre kerüljön, hanem Bukarestben tölti le katonai szol-
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gálatát, hogy eleven környezetben szerezzen tapasztalatot az oláh világ sajátosságairól,
melyeket a késõbbiekben nagy hatékonysággal volt képes alkalmazni. Majd Német-
országban és a Sorbonne-on végez tanulmányokat, és így megszerzett, elismert tudása
révén 1944-ben az újra magyarrá vált kolozsvári egyetem díszdoktorává avatják.

Tanulmányai végeztével visszatért családi birtokára, s gazdálkodni kezdett megalapozott
tervek nyomán, minthogy a nyugati egyetemeken erdészeti és kertészeti tanulmányokat is
folytatott.

A gazdálkodástól azonban minduntalan az irodalmi pálya ragadta el. Elsõ irodalmi
élménye Selma Lagerlöf Gösta Berlings saga címû romantikus regénye volt. Wass Albert
pályáját versek írásával kezdte, melyeket gyakorta publikált a Pásztortûz, az Ellenzék, majd
az Erdélyi Fiatalok címû folyóiratokban. Ez utóbbi kettõnek késõbb munkatársa is lett. Elsõ
verseskötete 1928-ban Virágtemetés címmel jelent meg Kolozsvárott. Azonban sem ez,
sem a következõ – 1930-ban ugyancsak Kolozsvárott kiadott – Fenyõ a hegytetõn címû
verseskönyve nem keltett különösebb irodalmi szenzációt, de sejtetni engedte, hogy létre-
jöttük sokkal több, mint egy unatkozó fiatal arisztokrata unalomûzõ irodalmi próbálkozása.
E verseskötetei és az 1932-ben megjelent A temetõ megindul címû szavalókórusra írt szín-
mûve magára irányította az erdélyi helikonisták figyelmét, melynek révén meghívást kapott
a gróf Kemény János marosvécsi birtokán megrendezett, vadászattal egybekötött, irodal-
mi és mûvészeti találkozóra. Wass Albert tagja lett ezáltal a helikoni írók társaságának, akik
közül csak a legjelentõsebbek nevét: Áprily Lajos, báró Bánffy Miklós, Berde Mária, Dsida
Jenõ, Gulácsy Irén, gróf Kemény János, Kuncz Aladár, Molter Károly, Nyírõ József,
Reményik Sándor, Szabó Dezsõ, Tamási Áron.

Gróf Kemény János minden év nyarán meghívta az erdélyi minõségi írókat politikai,
világnézeti felfogásuktól függetlenül a helikoni találkozókra. Az ott résztvevõ alkotók által
írt Erdélyi Helikon címû folyóirat Erdély irodalmi életének egyik fõ színtere volt. Három
gyönyörû napot töltött el itt ezen találkozók alkalmával Wass Albert a hegyek varázslatos
környezetében, leginkább Tamási Áron és Molter Károly társaságában. Emlékezetes beszél-
getések és írói estek voltak ezek, a Kós Károly által faragott nagy kõasztal mellett.
Meghatározó, életre szóló élménye fakadt ezekbõl, melyek közül egy igen emlékezetes
alkalom, idõs korára is tisztán megmaradt benne, egy interjú alkalmával a következõkép-
pen mesélte el:

„Amit el akarok mondani, az különlegesen szép eset. Minden este valamelyikünknek fel
kellett olvasnia valamit munkái közül. Ezen a bizonyos estén – azt hiszem 1933-ban vagy
34-ben lehetett –, Dsida Jenõn volt a sor, és akkor felolvasta a Magyar Zsoltárt, a Psalmus
Hungaricust. Tudod, abban az évben bejárta Franciaország legszebb vidékeit, és vala-
hányszor szép vidéket látott, mindig Magyarország és Erdély fájt neki. Ez kijön a versben
is. Mikor befejezte, könny volt mindenki szemében. Ekkor felállt Kós Károly – barázdás
arcán hullottak a könnycseppek –, odament Dsida Jenõhöz, megölelte, és azt mondta
neki: Te taknyos, hogy mersz ilyen szépet írni!. Mindig elérzékenyülök, ha erre gondolok,
és a szép napokra, amiket ott eltöltöttünk...”3

Meghatározó világnézeti felfogása, a transzszilvanizmus életeszménye is ekkor forrott ki
benne a maga teljes rendszerében. Elengedhetetlenül fontos tehát, hogy a transzszilva-
nizmusról és annak Wass Albert általi felfogásáról néhány gondolat erejéig külön szóljak.
A transzszilvanisták az erdélyi magyarság önálló külön lelkiségét és jellegét tételezték fel, és
ennek a külön karakternek a vizsgálata révén igyekeztek meghatározni az erdélyi lélek
fogalmát4, amelynek központi elemei: a történelmi szükségszerûség révén megvalósult,
részint önálló erdélyi történelem, az erdélyi táj mindenre, de legfõképpen a gondolkodás-
ra kiható, és azt formáló igen nagy szerepe, valamint az emberi magatartásformában meg-
nyilvánuló különleges tolerancia elve. A transzszilván ideológiai felfogás az erdélyi kultúrák
és népek sorsközösségének gondozását vállalta fel célkitûzésként, melybõl következõleg
nem csak a magyar, hanem az erdélyi román és szász nemzetek körében is kívánatos lett
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volna annak a folyamatnak a megindulása, melynek révén létrejöhetett volna a transzszil-
vanizmus eszméjének befogadására alkalmas szellemi közeg.

A transzszilvanizmus eszméjét hirdetõ erdélyi írók hitvallása Wass Albertben egy életen
keresztül megmaradt, s mûveinek állandó eszmei vázát alkotta. Életének utolsó szaka-
szában is szilárdan kiállt a transzszilvanizmus létjogosultsága mellett.

„(A transzszilvanizmus) ma (1996-ban) talán még jobban idõszerû, mert rengeteg hely
van ezen földön, különösen Európában, ahol két-három nemzetiség él együtt. Többnyire
kényszerûségbõl kerültek ebbe a helyzetbe, de mindegyik nemzetiség a maga életét
szeretné élni. Svájcban meg lehetett ezt csinálni, tehát bizonyíték van arra, hogy nem
képtelenség. Az akadályt csak abban látom, hogy a történelem ballépései kitermelték azt
a fajta túlzó nemzetiségi érzést. Ha (a függetlenség) megvalósul, akkor lesz szép, gazdag
Erdély. Mert Erdély legnagyobb baja az, hogy gazdag, mindenkinek kell. Kellenek a
bányák, a természeti kincsek, szépségek, még az erdõ is kell. Csak mi, erdélyiek nem kel-
lünk senkinek, különösen erdélyi magyarok nem.”5

Igen magas, misztikus szintre emeli gondolatvilágában Wass Albert Erdélyt, és az erdé-
lyi szellemiséget. Mert Erdély számára nem csak egy földrajzi egység. Ebben a szóban nála
benne van mindaz, ami igaz, jó és tisztességes. Nem véletlen – tartja –, hogy a vallássza-
badság is elsõként Erdély lelkébõl fakadt. Nem lehetett véletlen, hogy a válságos idõkben
a magyar szellemiség utolsó mentsvára volt Erdély, a magyar kultúra menedéke, „ahol
viharban is virágzott a lélek”. Meglátása szerint erdélyi ember, legyen az magyar, szász
vagy román, nem téveszti össze a kultúrát a civilizációval, a valóságot a látszattal, a haza-
fiságot az elfogultsággal, az igazat a hamissal, a jót a rosszal. Úgy érzi, Erdély levegõjében
van valami láthatatlan, megnevezhetetlen transzcendentális erõ, mely mintha a földbõl
sugározna elõ, belenõ a fába, a hegyekbe, de legfõképpen az emberi lélekbe és gondol-
kodásba. Ez az erõ az erdélyi lélek, az erdélyi szellem, amely által – ha idegen tényezõk
nem avatkoznak közbe – Erdély az „emberi lélek virágos kertjévé” válhat.

„Vannak a világon szebb vidékek, magosabb hegyek, gazdagabb vizek, fényesebb
városok – írja. De békésebb esték, szelídebb szellõk, kékebb égbolt, színesebb virágok,
békésebb emberek sehol sincsenek Isten szabad ege alatt. De a hangsúly a szabadságon
van. Ideje hát, nagyon is ideje, hogy helyrebillenjen a szabadság mérlege Erdély vérrel és
könnyel öntözött földje fölött (...) S ez a vénember bízik abban és szívbõl reméli, hogy
Erdély románjai eléggé erdélyiek ahhoz, hogy végre valahára megalkothassanak egy
olyan pompás kis országot, melynek minden fiára egyformán süt a nap, s melynek három-
nyelvû népe békés egységben élve, mindegyik a maga kultúráján keresztül közelítheti meg
Isten országát.”6

Közismert és általánosan elfogadott gondolatok voltak ezek a korban. Jászi Oszkár és
Bajcsy-Zsilinszky Endre is hasonló önálló keretek között képzelte és tervezte el Erdély
jövõjét, melyet azonban a nagyhatalmak politikai játszadozásai másként alakítottak.

1934-ben jelent meg az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában – melynek 1935-tõl maga is
tagja lett – Farkasverem címû regénye, amely nevét országosan ismertté tette az irodalmi
körök és a nagyközönség számára is egyaránt. E regényét a szakma akkora elismeréssel fogad-
ta, hogy írójának a kor legnagyobb hazai irodalmi kitüntetését, a Baumgarten-díjat ítélték oda.
A díj odaítélésének indoklása szerint e mû „olyan társadalmi kor- és kórrajz, amely Erdély
tragédiájának gyökereit tárja fel”.7 Ebben a mûvében a Mezõségben élõ magyar földbir-
tokosok életével vetett számot. Hõsei általában „felesleges” emberek, akik nem találják helyüket
az impériumváltás következtében megváltozott világban. Hétköznapjaikat mindösszesen a
vadászatok teszik változatossá. A regény igen erõs kritikai éle azon arisztokrácia életmódját
veszi célba, amely éli megszokott életformáját, és vallja a múltból átörökített eszményeket.
Utolsó mentsvárát a természet jelenti, amelyet az élet minden területére behatoló emberi bea-
vatkozás még nem tudott megváltoztatni. Az erdõ csendje, a vadak és növények világa a Wass
Alberttõl megszokott szuggesztív ábrázolással jelenik meg a mûben.
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A Baumgarten-díj csak az egyike volt a szakmai és társadalmi elismeréseknek. 1942-ben
Klebensberg-díjat, 1944-ben pedig Zrínyi Irodalmi Díjat nyert. 1938-ban tagja lett az
Erdélyi Helikonnak, 1939-ben az Erdélyi Irodalmi Társaságnak és a Kisfaludy Társaságnak,
végül pedig 1944-ben a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai sorába választotta.

A Baumgarten-díj következményei kézzelfoghatóak voltak. Míg korábbi mûvei szûkebb
hazájában, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen láttak napvilágot, ezek után már a budapesti
Révai Kiadó is szinte évenként adta ki irodalmi sikereket hozó regényeit.

A történelmi sorsforduló, mely Erdély egy részét visszahozta az anyaországhoz, a legvál-
tozatosabb élmények részesévé tette az erdélyi magyarság szinte minden tagját. A Jönnek!
címû 1940-ben megjelent könyve az Észak-Erdély Magyarországhoz való visszatérésének
tizennégy napjáról szóló írói beszámoló. Nem riport és nem is regény, hanem inkább iro-
dalmi eszközökkel, pontos tárgyilagossággal, bölcs önmérséklettel megírt tanúságtétel,
kortörténeti dokumentum Erdély nagy napjairól.

A Jönnek! címû alkotással témájában párhuzamba állítható a Jóskáék ünnepelnek 8

címû alig hat oldalas mûve. Észak-Erdély visszatérésének örömteli pillanataiban az író azok-
nak a magyaroknak a sorsára irányítja figyelmünket, akik a történelem tragédiája folytán
nem kerültek vissza az anyaországhoz. A minden körülmények közötti kitartó állhatatosság
és tisztességes helytállás példáját állítja szemünk elé.

Wass Albert mint ifjú író, az Erdélyi Fiatalok mozgalmában keresett társakat, s e mozga-
lom erõs közéleti érdeklõdése, nemzeti felelõsségtudata õt is magával ragadta.
Meggyõzõdésévé vált, hogy az erdélyi arisztokráciának az erdélyi magyarság oldalán kell
elkötelezett szerepet vállalnia. Ezt a meggyõzõdését fejezte ki Csaba (1940) címû
mûvében, amelyben a trianoni változások után felnövõ nemzedék tennivalóját jelölte ki.
Jól tudta, hogy a kisebbségi sors fokozott készültséget és elszántságot követel, s regény-
hõse megnövelt bátorságtudatával próbálja a magára maradt erdélyi magyarokat a
kitartásra és önvédelemre buzdítani.9 Fileki Ferkó gyermekkori Csaba-álmai bár megkop-
tak, de értelmük változatlan maradt. A Csaba-jelkép nem a harcban megsegítõ királyfit,
nem a fegyvert, hanem a szilárd helytállás fegyelmét hordozza.

A titokzatos õzbak (1941) címû novelláskötete tíz rövidebb terjedelmû alkotást tartal-
maz. Apró emlékképeknek, életének néhány emlékezetes, boldog pillanatának állít
emléket az író. Olyan felvillanások szemtanúi lehetünk, melyek igen mély benyomást
gyakoroltak az íróra. Személyek, események, érzések, hangulatok tárulkoznak fel, nyílnak
meg elõttünk, melyeknek hatásai hosszú idõn keresztül megmaradtak az író képzeletében,
s egyben egyéb más mûveinek is fontos központi elemei lettek. Ezen mûvében ter-
mészetleírása már teljes mûvészi szépségében bontakozik ki. Tökéletes atmoszféra-
teremtését olyan emberek megelevenítésével éri el, akik valódi életükben még mindig a
múltban élnek. Így tárulkoznak fel elõttünk hitelesen egy letûnt kor emlékképei.

Wass Albert a Mezõség fia, szerelmese, regényeiben is a Mezõség arculatát jeleníti
meg, a mezõségi ember életét, sorsát kutatja. Korábbi mûvei cselekményének idejeként
választotta már az 1919-es megszállást és az azután következõ nehéz évek korszakát,
valamint a felszabadulás örömteli perceit. Mire a fák megnõnek (1942) címû mûvében
az 1848-49-es szabadságharc leverése utáni idõkbe és a kiegyezés idejébe viszi vissza az
olvasót. E kor kiválasztása nem egyedüli kezdeményezése Wass Albertnek. Báró Bánffy
Miklós Erdély története, Makkai Sándor Ernyei trilógiája és Berda Mária A hajnal emberei
címû mûvének cselekménye is ebben a korban játszódik. E történelmi regénye nagy
történeti példákat, távlatokat keresett a megváltozott erdélyi magyar sors
megoldásához. E mûve mintha számvetés kívánna lenni, melynek célja megvizsgálni
azokat az utakat, melyek Erdély romlásához vezettek, hogy a baj még egyszer ne
következhessen be. A mûben a Varjassy család története adja a lehetõséget az általuk
megformált társadalmi réteg, az arisztokrácia és a szélesebb értelemben vett magyarság
történetének megismertetéséhez. Az író valódi célja, hogy rávilágítson az 1918-as
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összeomlás valódi okaira és összefüggéseire, a történelmi felelõsség kérdését sem hagy-
va érintetlenül.

Az 1943-ban megjelenõ, A kastély árnyékában címû regénye az elõbbi tulajdonképpeni
folytatása, amely cselekményében már Wass Albert saját korában játszódik. Az elõzõ rész
által elõkészített tragédia ebben a részben éri el csúcspontját. A vezetõ társadalmi réteg
vaksága, a hivatalok köreinek magas elzárkózottsága és az idegenek tervszerû akna-
munkája meghozta a kiszámítható eredményt: a falu magyar lakossága a teljes kisem-
mizettség szélére jutott. Visszafordíthatatlan folyamat zajlott le, melynek végsõ momentu-
maként megjelentek az oláh katonaszekerek oszlopai a falu országútján.

E két mûve megírását követõ elismertsége új lehetõséget bontakoztatott ki számára. A
budapesti Nemzeti Színház darabot kért tõle. Ez meg is született, ám az 1944 karácsonyára
kitûzött Tavaszi szél címû színmûvének bemutatóját a nyilas hatalom betiltotta.

Wass Albert 1943-ban került ki a keleti frontra zászlósi rangban, 1944 hideg február-
jában I. és II. osztályú német Vaskereszttel érkezett haza. Utóbbi kitüntetését akkor kapta,
mikor a németek egyik belvízi uszályhajóját egy partizánmerénylettõl megmentette, és egy
lefülelt orosz révén az egész partizáncsapatot felgöngyölítette.10 Hazakerülése után szülõ-
földjén vette fel a harcot a román és orosz katonák ellen. A szovjet elõrenyomulás követ-
keztében a hazától, a szülõföldtõl való kényszerû elválás utolsó pillanataira a következõ-
képpen emlékezett vissza az író:

„Az orosz tankok ott dübörögtek már a feleki úton, zúdult a halál Kolozsvárra. (...) Az
utcák üresek voltak, halálosan üresek, mint éjfélkor a temetõk. A Mátyás szobor megett ott
állt komoran, gyönyörû szépen a Szent Mihály templom, s szemben vele a Bánffy-palota,
mellette mindjárt az apácák gondozásában lévõ Központi Szálló és Étterem elõtt két szürke
apáca térdelt a szennyes járdán imára tett kezekkel, s néztek fel a templom tetején csillogó
aranykeresztre némán, mozdulatlanul. Két apró kis megrettent emberi lélek a nagy üres
térségben, ágyúszó és tankdübörgés közepette. (...) Abban a pillanatban éreztem, tudtam,
hogy az a világ, az én világom, amiben felnõttem, menthetetlenül összedõlt, elpusztult,
befejezõdött.”11

Kolozsvárról történõ távozása után egységeivel a Szilágyságon át Szatmárig harcolt az
oroszok ellen, majd a Tisza-vonalnál Fónagy vezérkari ezredes mellett, mint annak
segédtisztje igyekezett az orosz elõrenyomulás megállításában szerepet vállalni. Harca
egészen addig tartott, amíg, még mindig szülõföldjét védelmezve, 1945 húsvétján fiaival
együtt Sopronnál el nem hagyta Magyarországot.

Ettõl kezdve, ami életében meghatározó és kitörölhetetlen érték volt – a szülõföld, a táj,
a nyelv, az emberek, a hazai levegõ, az otthoni gondok és gondolatok – mûveiben éltek
tovább ugyanolyan vagy hatványozottabb formában. Minden életviszonya és körülménye
egy csapásra megváltozott. Egy dolog azonban mégis állandó maradt. Egyszerûen nem
tudott és nem is akart másról írni, csak Erdélyrõl. Minden regénye, novellája, azoknak min-
den egyes mondata Erdélyrõl szól, Erdélyrõl mesél, Erdéllyel kapcsolatos.

(Folytatjuk)

Lábjegyzetek:
01 Wass Albert: Erdély a megnevezhetetlen erõ In: Erdélyi Magyarság, 1990. 2. p. 26.
02 Wass Albert: Erdély a megnevezhetetlen erõ In: Erdélyi Magyarság, 1990. 2. p. 26.
03 Ifj. Szalay Róbert: Fenyõktõl a pálmafákig In: Hunnia, 1996. 7. p. 3.
04 Pomogáts Béla: A transzszilvanizmus Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. p. 121.
05 Ifj. Szalay Róbert: id. m. p. 3.
06 Wass Albert: id. m. p. 26.
07 Inámi Zsófia: A láthatatlan lobogó zászlótartója In: Magyartanítás, 1998. 3. p. 2.
08 Wass Albert: Jósláék ünnepelnek In: Pesti Hírlap naptára, Budapest, 1941. p.
09 Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hûségében In: Világszövetség, 1993. 14. p. 13.
10 Bálint István János: Elment az utolsó erdélyi bölény In: Demokrata, 1998. 10. p. 25.
11 Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein In: Nyugati Magyarság, 1997. 5. p. 10.
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Beyer László

Tûlevelû ballada

Tölgyesnek egy fenyõfája,
Keleten nõtt a határba,
Hol a bércek összeérnek,
Szelek tépték, s gonosz évek.

Albert bátyám ejsze látta,
Néki enyhet nyújtott árnya,
Végvári megénekelte,
Milyen a fenyõfa lelke.

Csemeteként hazát váltott,
Megkímélték. Õ csak várt ott.
Sokat látott vénségére,
Új évezred hajolt érte.

Mert nagy bölcsen elõvették,
Róma várja, s végtisztesség.
Óvták, egyedül ne féljen,
Kommandósok gyûrûjében.

Végén Szent András havának,
Testébe gyilkot vágának.
A motoros felberregett,
Úgy tûnt... engedelmeskedett.

Hova dõljön, eltervezték,
Fogcsikorgott az ereszték,
Hullj le fenyõ, le a porba,
Örvendezzék pópa s Róma!

Hogy a sújba..., essem bele!
Nem mentek velem semmire!
Méltatlanok, hogy bedõljek,
„Ortodox” jelenidõnek!

Ha már itt a végítélet,
Egyet bár szabadon lépjek!
Tûsörényét hátravágta,
S tántorodott... más irányba!

Feldíszített Kálvária,
Szentatya karácsonyfája,
Ünneplik, mégis oly árva,
Székely s csángó fenyõfája.
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Bertha Zoltán

Az együttélés emberiessége 

Wass Albert és a háborús fordulatok

Az 1940. augusztus 30-án – a német–olasz döntõbíróság ítélete nyomán – kihirdetett
második bécsi döntés folytán Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, s ez természet-
szerûleg a jogi és politikai méltányosság-érvényesítés, a történelmi jóvátételszerzés, a
morális igazságközelítés örömével és reményével töltötte el a magyarságot – még ha a 
visszacsatolás „felszabadulást igazán csak a közvetlen nyelvhasználat és a kultúra fejlõdése
terén hozott”, de így legalább „ismét magyar anyanyelvû állami elemi iskolák jöttek létre,
kiszélesedett a magyar tannyelvû középiskolai hálózat”, „Kolozsvárt újra magyar egyetem
mûködött” stb. (ahogyan az Erdély története kézikönyv fogalmaz). Az erdélyiek közhangu-
latát, a kisebbségi szorongattatás feloldódásának eufórikus érzelmi állapotát Tamási Áron
így fejezi ki Piros betûk a hazatérés napján címû írásában: „Ezerkilencszáznegyven, szep-
tember tizenegy. Szerda. Eljött hát végre a nap, amikor Kolozsvár hazatér! Mint a királyfi,
kit gonosz hatalmak egyszer elraboltak és eladtak, ez a város is a mai napon úgy érkezik
vissza az õ várakozó édesanyjához, Magyarországhoz (…) megszólal a harang (…) Isten
zengte talán a város fölött. Vagy egyetlen torokkal a magyar õsök szólaltak meg. Mind
együtt az õsök, akik ennek a városnak a temetõjében s ebben az erdélyi földben, mint a
nemzeti hagyomány gyöngyszemei, ezeresztendõs hosszú füzérben úgy pihennek”. 

A fellélegzés pillanatairól sokan mások is tanúságot tesznek. Az Erdélyi Helikon vagy a
Pásztortûz ünnepi-tematikus számaiban többek között Kós Károly, Kemény János, Molter
Károly, Reményik Sándor, Asztalos István, Bartók György, Tavaszy Sándor, Maksay Albert, az
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Üdvözlégy szabadság (1942) címû kolozsvári versantológia szerzõi (Szabédi László, Jékely
Zoltán, Kiss Jenõ, Horváth István, Horváth Imre, Derzsi Sándor, Hegyi Endre, Varró Dezsõ)
vagy Erdélyben címû esszé-, útinapló-jegyzeteiben a Kolozsvárról elszármazott Cs. Szabó
László: mind-mind a nemzeti elnyomatás, a nagyromán nacionalizmus-sovinizmus fojto-
gató terhének megszûntérõl, a megkönnyebbülés élményérõl vallanak. Az üde szépségû
Magyari rózsafában (1941) Tamási Áron úgyszintén a hon-visszafoglalás boldogító-
mámorító érzéseit foglalja kalandos meseregénybe; a meggyötört, megkínzott (s oly sokak
látomásában keresztre feszített) magyarság újjáéledésének apoteózisát.

Ugyanakkor azonban mindnyájuk megnyilatkozását áthatja egyfajta hiányérzet, s
bizonyos aggodalom hangja. Az új határvonal (noha az etnikai arányokat elfogadhatóan
vette figyelembe) ugyanis földrajzilag kettészelte, megosztotta az integer Erdélyt, s a kívül
rekedt mintegy félmilliós dél-erdélyi magyarság újabb – mert még dühödtebbé fokozódó
hatalmaskodásnak kiszolgáltatódó – szenvedés elé nézhetett. „Az egyik szemünk az
örömtõl, a másik a fájdalomtól sír” – mondta Nyirõ József, s Tamási Áron is a „beteljesülés”
elmaradásáról, „szívfájdító” csonkaságáról beszélt, rámutatva arra, hogy az új határ a
történelmi Erdélyt – a szellemi örökséghagyó és a „teljes ünnepre” készülõdõ Bethlen
Gábor „fejedelmet és Erdélyt a homlokán kettõbe vágta” (Gondolatok hazatérés idején,
Piros betûk a hazatérés napján). Pedig a „történelmi küzdelem fölötti” „örök eszmény”
szerint: „Erdély egy és oszthatatlan” (Három dokumentum); „emberi mûvelõdés és az õsök
ezeréves véráldozata árán örök magyar föld Erdély” (A tûz világossága). Így viszont „túl a
határon testvérek sírnak s vesztenek vagyont, vért és életet; s mint kenyérbõl, az õsi föld-
bõl is hiányzik még egy darab” (Piros betûk a hazatérés napján). Tehát „a nemzeti eszme
nem lehet más, mint a magyar haza történelmi határai között újrateremteni az életet”
(Gond és reménység). 

A felajzott érzelmek ambivalenciáját, örvendezés és szorongás kettõsségét tükrözi a
Jékely, Szabédi, Kiss Jenõ szerkesztette Üdvözlégy szabadság versgyûjteménynek már az
elõszava is: „az erdélyi magyar költõ haza-élményét éppen olyanfokú himnikus lelkesedés,
illetõleg önemésztõ tépelõdés hangján fejezi ki, mint szerencsésebb nemzetek fiai a lélek
sajátabb megrendüléseit. S éppen az élmény elemien õszinte volta teszi érthetõvé a
szorongó lelkiismeret gyakori megszólalását; illõ-e, idõszerû-e a határtalan örvendezés,
amikor „hadak s vadak” szokatlan mértékben megszaporodtak”; s „kit a halál választ el
tõlünk, – kit a határ”. Hiszen maguk a lélek viharzásában – a „könnyes örömben” (Jékely),
a „szabad dal” és „könnyes mámor” (Kiss) feszültségében – fogant költemények is a helyzet
ellentmondásait sorakoztatják, stilizálják: „Szabad vagyok, mint a szél és / gyászos, mint a
felhõk… / Látod, azok is szabadok / s mégis mind kesergõk”; „Rabmagyaroknak üzenek, /
magyar határ-szélrõl”; „Míg e földet magyar szántja, / másé nem lesz soha”; „ne hagyjátok
el a földet, / történjék akármi” (Horváth István: Üzenet Uzod unokáinak); „Felerészben –
huszonkét fekete / Év múlva – visszakaptuk Pátriánkat” (Jékely Zoltán: A Betlehemi
Csillaghoz); „testvér-kéz a testvért átkarolta, / hogy a Kárpáttal izmos drága Kar /
ölelésében izzott a magyar”; „magyar szabadság õsze, / vagy inkább szabadságunk
tavasza”; „hazaérjek a hazában, / feledjem el, mi bánt, mi felemás” (Kiss Jenõ: Tavalyi õsz);
„komor, rettenetes zokogással / ujjongok a szabadító felé”; „Üdvözlégy, magyar szabad-
ság! én, élõ, / temetõkertbõl jövök ím eléd, / onnan hozom a hiába remélõ / holtak
szentségtörõ üdvözletét”; „Azért, szabadság, üdvözlégy! jövendõ / magyarokat tápláló
szent gyümölcs!”; „nehogy, kin a keserû rabkenyéren / kiütött az utálatos csömör, / váljék
rabból, feledve a szemérem / parancsát, bosszúálló börtönõr” (Szabédi László: Üdvözlégy,
szabadság!). E legutóbbi gondolat – hogy a megalázottság semmilyen megváltozott
körülmények között se forduljon át másokat megalázó erõszakká, embertelen, bosszúálló
elégtételszerzéssé, gyõzelmi indulattól eltorzult, alantas visszavágássá – szintén sokaknál
vetõdik élesen fel; a Korszerûtlen versek címû ciklusában Reményik Sándor így fogalmaz:
„Megtorlás, megtorlást követ. / Én elvettem, õ visszavette. / Kiáltsuk: te vagy a hibás? /
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Vagy az a kérdés, hogy ki kezdte? / Mint a gyermekszoba kérdése, / E gyilkos gyermekjáték
is olyan: / Nemzetek közti véres játék” (Ki kezdte?); „Hát nem lehet e korhadó világot /
Testvér-színekkel ékesíteni? / A kocka fordul és aki alul volt: / Hegylábánál: hegytetõre
kerül, / S amit magának nem kívánt, a mással / Folytatja, vagyis hogy kezdi elül. / Hát így
kell mindig lennie: / Az egyik alul, s a másik felül? / Ölni, vagy halni: ez a nagy parancs: /
És szép egymás-mellettiség soha? (…) Isten maradjon egyes-egyedül – / Kiben nincs többé
rab és hódító / És nincsen többé alul és felül!” (Egymás mellett soha?) Tamási pedig így
összegez: „Erdély fölött a magyar impérium azon múlik, hogy magunkkal törõdünk s nem
másokat szorongatunk. Nekünk kell minõségben odáig nõni és mennyiségben odáig sza-
porodni, hogy a történelmi pernek egyszer és örökre vége legyen” (Levél Erdélybõl). (De
a hatalmi téboly és gyûlölködés ellen olyan kiemelkedõ közéleti vagy egyházi személyi-
ségek is folytonosan felemelték a szavukat, mint amilyen Márton Áron volt – akinek a 
gyulafehérvári püspökségét is két részre osztotta a bécsi döntés nyomán kialakított új
országhatár.) 

Az elmérgesedõ háborús politikai helyzetben a dél-erdélyi magyarság helyzete a román
fennhatóság alatt csakugyan romlott. „Egyre keményebb rendszabályokat léptettek életbe,
erõsen korlátozták az amúgy is csekély anyanyelvi oktatást és sajtót, betiltották a kulturális
és politikai szervezeteket, akadályozták a Magyar Népközösség munkáját – mely mint
egyetlen elismert érdekképviselet próbált mûködni –, bevezették a munkaszolgálatot és az
internálás intézményét, napirenden voltak a kiutasítások” (Hetven év. A romániai magyar-
ság története 1919–1989. Szerk. Diószegi László, R. Süle Andrea. Bp., 1990.). A kétség-
beejtõ viszonyokról tudósít hitelesen és felkavaró szuggesztivitással Kacsó Sándor regénye,
a Lélekvesztõn (1941), illetve Méliusz József Sors és jelkép címû nagyszabású epikai kom-
pozíciója 1943-44-bõl. 

Vészterhesen igazolódtak az erdélyi magyar írástudók, értelmiségiek félelmei, a nyug-
talanító felemásságból fakadó elõérzetek, elõrejelzések. És sajnálatos módon azok is, ame-
lyek a Magyarországról történõ hivatali-ideológiai és politikai beáramlástól az erdélyiség
sajátos szellemi-kulturális minõségeit, illetve azok megbecsültségét féltették. Mert a nem-
zetegység mûvelõdési-intézményi kereteinek örvendetesen eredményes helyreállítása mel-
lett az anyaországból történõ emberi és társadalmi (fõként középosztályi) benyomulás
(haszonelvû érzéketlenségével) valóban veszélyként jelentkezett – a transzszilván jel-
legzetességek, értékhagyományok önálló arculatának elhalványításával fenyegetett. Az
erre reagáló árnyalatos identitásvédelem szólalt meg, amidõn a helikoni-marosvécsi író-
csoportosulás tagjai – közös deklarációikban is – a nemes tradíciók ápolásának szük-
ségességérõl beszéltek, majd a „múltbéli tapasztalatok”, az „õsi tájegységekben rejlõ
kipróbált erõk”, a finomabb transzszilvániai karaktervonások és szempontok hasznosítására
intettek, sérelmezve a tájékozatlanul központosító bürokratizmus túlzó gyakorlatát, az
erdélyiség speciális lelki jegyeinek, önértelmezõ törekvéseinek néminemû elsorvasztását.
(Tamási Áron 1942-ben egyenesen így fogalmazott: „A szív megkapta a sorstól a hazatérés
legnagyobb ajándékát, de a szellem mostoha sorsra számûzetett” /Erdélyi jelentés a ma-
gyar szellem küszködéseirõl/. 1948-ban, Ember az országút szélén címû emlékidézõ
regényében Wass Albert szintén hasonlóképpen jellemezte ezeket a jelenségeket: „A hiva-
talokat Budapesten osztogatták. Éspedig azoknak osztogatták, akik ott voltak. Akiket a pro-
tekció elõretolt. Csupa miniszteriális urak sógorai és unokaöccsei, sógorok és unokaöccsök
iskolatársai és az iskolatársak barátai lepték el az erdélyi hivatalokat. Olyanok, akiknek fogal-
muk sem volt arról, hogy miféle emberek élnek Erdélyben és hogyan élnek. Csak egysze-
rûen jöttek, átvettek minket, mint ahogy egy juhnyájat átvesz az újonnan szerzõdtetett
pásztor és uralkodni kezdtek rajtunk. És ez minden vonalon így volt. Emlékszem, micsoda
megbotránkozást keltett, amikor a kolozsvári színház élére egy pesti színigazgatót küldtek,
aki azzal a nyilatkozattal érkezett le hozzánk, amilyennel a szerecsenek közé kiküldött angol
tisztviselõk szoktak: „kultúrát hozok Kolozsvárnak”. És aztán hozott egy olyan csapnivalóan
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rossz harmadrangú színházat, ami nyomába sem léphetett a mi huszonkét éven át
nehezen fenntartott kolozsvári magyar színházunknak.”) S az összetett, minõségelvû ön-
azonosság- és helyzettudat, a körültekintõ gondérzékelés, a szülõföld-hûség, a kisebbségi
humánum éberen megõrzött és továbbvitt erkölcsi eszményeivel töltekezõ magasrendû
eszmeiség jutott kifejezésre abban is, ahogyan a példateremtõ erdélyi szellem kiemelkedõ
egyéniségei a kisnépi együttélés históriai meghatározottságainak és etikai normáinak-
törvényszerûségeinek elismerésével figyelmeztettek a másféle kultúrák elkötelezett meg-
becsülésére. (Mindezekrõl a társadalmi-történelmi, politikai és szellemi-kulturális folyama-
tokról részletes és pontos képet ad Pomogáts Béla: Négy esztendõs szabadság. Erdély
magyar irodalmi élete 1940 és 1944 között. In: In honorem Czine Mihály . Szerk. Görömbei
András és Kenyeres Zoltán. Debrecen, 1999.) 

Wass Albert világszemlélete, mûveinek emberlátása és értékfelfogása szervesen kötõdik
mindezekhez a legnemesebb és leghitelesebb morális és irodalmi tradíciókhoz. Jönnek!
címû vallomásos, dokumentumriport-, naplószerû elemekkel és esszéisztikus reflexiókkal
dúsított élménybeszámolója pedig azoknak az alkotásoknak a kontextusába épül, amelyek
tényeket elbeszélõ konkrétság és erkölcsfilozófiai távlatokat kibontó általánosítás (tárgyi-
asság és szubjektív – de közösségi mértékû! – hevület) egyeztetésével örökítik meg Észak-
Erdély felszabadulásának napjait. A kisregény 1940. novemberi keltezésû, megjelenése is
gyors a Révai kiadónál – az Erdélyi Helikon 1941/1-es számában Kiss Jenõ pedig már mél-
tatást is közöl róla. A „hazatérés irodalmának egyik megragadó terméke” szerinte ez a mû,
ez a „kitûnõ könyv”, amely a történelmi sorsforduló felzaklató-felbolydító eseményeit életes
elevenséggel és örök idõszerûséggel meséli el, érzékíti meg; mert jellemzõ rá „az a bölcs
és meleg szemlélet, amelynek nemes anyagába beleágyazva egyöntetû képpé állnak
össze a mozaikkövek, az a gondolatokkal átszõtt, bensõséges emberi líra, mely hol elborul,
hol fényekkel játszik, – most még a düh ostorával sújt le, hogy nemsokára már a mámor
önkívületében zengje a honvédek bevonulásának, a szabadító testvéri viszontlátásnak
nagyszerû pillanatait”. S valóban: elfogulatlan valóságlátás és ujjongó lelkesültség nem
kioltja, hanem erõsíti itt egymást. A humánum mélységeibõl felfakadó méltányosság a
minden irányban érvényesítendõ – kiengesztelõ és igaz – megoldásokat szolgálja. 

Vérlázító jelenetek során leplezõdik le például a zsarnoki román uralom mûködésének
erkölcsi tarthatatlansága: a magyarokkal gonoszul packázó hatalmi bürokrácia, a minden-
napossá durvuló kisebbségellenes politikai gyakorlat, a korrupció, a közéleti balkanizmus
elviselhetetlensége. A Magyarországra a könyvnapokra kiutazni kívánó író a leg-
megalázóbb hivatali eljárások végén sem kap útlevelet, másokat házkutatásokkal kínoznak,
kényszermunkára deportálnak, miközben zúg a propaganda: „Románia a románoké!”;
„egy barázdát sem!” Két évtized borzalmai telítik az emlékezetet s tolulnak most fel:
„Szemem elõtt döntötték be falusi házak ajtaját puskatussal, s szennyes, bocskoros, állati
tekintetû katonák ütöttek, szúrtak férfit, asszonyt, gyermeket. Lányokat tepertek le durva
röhejjel a szalma közé, s én mindezt láttam ott abban a percben, és láttam a megkínzot-
tak vérben vonagló tekintetét. Hallottam halálra botozottak utolsó hörgéseit. Láttam meg-
csonkított halottakat temetetlenül heverni országutak szélén”; s templomot, amelyben
szuronnyal döfködve kényszerítették a papot a román hadsereg dicsõítésére és a ma-
gyarság elátkozására.

S ezt a kálváriát törik meg a remegve hallgatott és az idegeket „elpattantó” várva várt
rádiós hírek a bécsi döntésrõl. Nem csoda az indulatok áradó kavargása: „Felugráltunk.
Tülekedtünk a térkép körül, kezünk reszketve markolta a ceruzát (…) Már akkor jéggé s
kõvé fagyva álltunk. A könny is, mely elindult, szemünkbe dermedt. Soha ennyi súlyos
érzés nem viharzott át egyszerre szívünkön. Ekkora öröm s ekkora fájdalom (…) Aztán
megfordultam és az ablakhoz mentem (…) Éreztem, hogy rohanni kellene, kirohanni a
mezõk közé s végigkiáltani rajtuk riadó szóval, hogy öltözzenek csupa virágba, mert újra
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magyar föld lettek! Az erdõig szaladni és felverni a fákat, hogy énekeljenek a boldogságtól!
De ugyanakkor meg kellett volna állni szemközt fordulva a déli dombvonallal, levett kalap-
pal s lehajtott fejjel.” S ha feltör a megszenvedett büszkeség és méltóságérzet, az nem
mást jelent és nem másból táplálkozik, mint „hogy bírni tudtuk a szenvedést, amit azért
rakott Isten a vállunkra, hogy általa megerõsödjünk egyrészt, másrészt pedig tanuljunk
belõle és igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok voltak velünk”. 

Gyûlöletre tehát nem gyûlölet a válasz (hanem a remény, hogy „nem az lesz a legoko-
sabb ember, aki a gyûlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést”). Még a
román közhatalom legvérmesebb pribékjei is szabadon visszahúzódhatnak, bántódás
nélkül („Bizony, annak idején a mi csendõreink nem ilyen simán búcsúztak el állomáshe-
lyüktõl. Vér volt és halál az õ búcsúztatójuk, nem csöndes fejcsóválgatás”), nemhogy ártat-
lan köznépet, kisembereket fenyegetne valamilyen veszély. Az író-elbeszélõ szinte leg-
nagyobb haragja azokkal szemben gerjed fel, akik rémhíreket terjesztve tájékozatlan falusi
parasztasszonyokat riogatnak: házukat majd felgyújtják a magyarok („Szerettem volna el-
kapni a gazembert, aki ezzel a gyalázatos híreszteléssel falunk békéjét és csendjét felka-
varta /…/ Fertelmes és undorító merénylet volt ez a békesség s az egyetértés ellen”).
Ellenkezõleg: a brutális erõszakot továbbra – és utoljára – is a magyarságnak kell eltûrnie:
a visszavonuló román hadsereg garázda katonái kíméletlenül dúlnak-rabolnak, jószágokat
hajtanak el, falvakat, birtokokat fosztogatnak. Wass Albert árnyalt emberábrázolása azon-
ban a típusokban és a típusok mellett-mögött rejtõzõ különösségekre is kiterjed és a való-
di emberség megnyilvánulásait is mindenütt számba veszi. Egy magasrangú román tiszt
õszintén, saját presztízsüket menteni próbálva szégyenkezik a szabadrablások miatt és
intézkedik a lehetõség szerinti jóvátétel érdekében; sõt a saját katonái által szintén kifosz-
tott vagy becsapott román parasztok egyikének is visszaszolgáltatja az annak járó pénzt.
Ez viszont annyira meglepi a hitetlenkedõ román gazdát, hogy így fakad ki: „Román
vagyok, igen. Mégis azt mondom: huszonkét éven át loptatok és hazudtatok, miért hittem
volna éppen neked? Te vagy az elsõ becsületes ember ebben a ruhában, akit huszonkét
év óta láttam. Isten éltessen és Isten segítsen, domnule õrnagy, mert te becsületes ember
vagy! Az elsõ becsületes ember!” S egy másik falusi román öregember pedig ilyenfajta
bölcs és (ön)kritikus egykedvûséggel kommentálja a határmódosítást: „Urak dolga. Tõlem
jöhet, aki akar. Tudom, hogy sem a kaszámat, sem a gereblyémet nem veszi ki a kezem-
bõl, hogy helyettem kaszáljon és gereblyéljen (…) Tudod, uram (…) ezért kellett elpusz-
tuljon Románia. Mert mindenki csak lopott. Felhúzta a nadrágot, hivatalba került s lopott.
Szétlopták egész Romániát. Na. Úgy mondom, ahogy van. Csak lopás, lopás, lopás. Senki
nem gondolt az országgal. Mindenki csak igyekezett megtömni a zsebét. Hát most ott
van. Én bizony nem sajnálom. Nem félek se a magyaroktól, se a németektõl, sem az oro-
szoktól. Tõlem jöhet akármelyik. Egyik sem fogja kivenni kezembõl a kapát, hogy málét
kapáljon helyettem, az biztos”. 

Nem a jellemrajzok hitelessége csorbul, ha egészen rikítóan karikaturisztikus – vagy
félelmetesen nevetséges, groteszk és ijesztõ – figurák is felvillannak: a történelem pro-
dukálja ezeket az önparódia határáig eszelõs, bizarr vagy nagyon is kiszámítható
viselkedésfajtákat – mentalitásformákat és jellemcsúfságokat. Az egyik visszataszítóan
véresszájú magyargyalázó tisztviselõ – aki azelõtt így üvöltözött: „Bízzák csak rám a kisebb-
ségi kérdést, elintézném hamar. Összegyûjteném mind a magyarokat, ide Désre, a piacra,
s géppuskát eresztenék közéjük. Két géppuska kellene csak. Meg lenne oldva az egész
kisebbségi kérdés!”; „Ti magyarok mindig effélével jöttök! Mindig kell nektek valami! Mindig
csak kértek, kértek! Még szabad idõnkben is nektek dolgozunk! Aztán beszélitek, hogy
nincs jó dolgotok Romániában! Menjetek ki, ha nincs jó dolgotok! Menjetek a fenébe,
Budapestre! Hát nem vagytok szabadok? Nem? Járhattok össze-vissza az országban,
mehettek, ahová akartok, az ördög sem kérdi meg, hogy hová mentek! Tudom én, miért
akartok ti mind Budapestre menni! Budapestre! La Budapesta! Tudom én! Revízió kell nek-
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tek! Hát adnék én nektek Budapestet és revíziót!” – most szinte nyüszítve rémült könyörgés-
be kezd. S általában is „különös volt ezt a sok rettenthetetlen hivatalbeli oroszlánt látni
feldúlt ábrázattal, idegesen és megrettenve, kiket máskor csak úgy látott az ember,
könyörtelen merevséggel, vagy gúnyos kedélyességgel egy íróasztal mögött, mint valami
kis gonosz olimposi félisten-csecsemõt”. Mások törleszkedõ-alázatoskodó bizonygatással
hirdetik, hogy õk mennyire „nem rossz emberek” voltak mindig. Megint mások a sunyi-
meghunyászkodó alakoskodásban – az önátmentési stratégia sikeres véghezvitelekor –
odáig merészkednek, hogy hangoskodó magyaréljenzésbe kezdenek. A köpönyegfor-
gatásnak ezt a kavalkádját csak az irónia érzékeltetheti híven: „arra gondoltam, milyen kár
igazán, hogy huszonkét év kellett, amíg megtudhattuk, hogy menyi jó ember között
éltünk, s menyi jó emberünk volt, akik a dolgainkat igazították. Milyen kár igazán, hogy
nem tudtunk erre hamarább rájönni, talán még használni is lehetett volna valami jóra ezt
a sok jó embert. Mégis csak igazuk lehet azoknak, akik azt állítják, hogy a jóság szerényen
bujkál az emberi természetben, mert ezekben az emberekben igazán nagyon szerényen
viselkedett az elmúlt idõkben”; „micsoda nyelvtehetséggel áldotta meg az Isten az ilyen
embereket, mint amilyen nálunk a jegyzõ, a bíró, meg az adószedõ. Néhány nappal
ezelõtt még nem tudtak egy szót sem magyarul s ma már úgy beszélnek, mintha egész
életükben azt tették volna”. Mindennek a megítélésekor a roppant hatalmú történelem fin-
torát éppúgy észre kell venni, mint a tömegbutaság, az alacsony tömegerkölcs és az
egyéneket kihasználó hatalmi manipuláció meghatározó alapjelenségeit: „ezek az apró
fiúk, szegények, igazán nem tehetnek semmirõl. Bábszínházat játszott velük a történelem.
Éltek valahol békésen a hegyek között, juhot legeltettek vagy földet szántottak, s egyszerre
csak fölkavarta õket valami bolond forgószél, csinált belõlük urat, még nagyobb urat, húsz
évig tartotta õket ebben az uraságban, míg szépen kiépítették maguk köré az egész életet,
maguk és családjuk életét, de talajt gyûjteni maguk alá buták voltak és ügyetlenek… aztán
egyszerre vége lett a színháznak, s õk ott állnak a semmiben, talajtalanul és gyökértelenül,
megtréfált, szomorú bohócai a sorsnak”. Az Erdélybe újonnan, mesterségesen betelepített
és uszíthatóvá idomított románság szociológiai, szociálpszichológiai értelemben is jel-
legzetes tömegeirõl van szó; az olyan fiatalokról például, akik a tisztesség helyett „az
iskolában egyre csak Stefan cel marét és Mihály viteazut hallották emlegetni. Meg aztán,
hogy Erdély nem is volt soha a magyaroké, csak éppen tévedésbõl egy kevés ideig, s hogy
magyarok nincsenek is itten, s ha mégis lennének néhányan, hát nem is magyarok azok,
csak elmagyarosodott románok, kik megtagadták a dicsõ õsi eredetet.” A karakterkomikum
sokrétûsége mellett az író humora tehát a szánalmasságában is fenyegetõ tömegpsziché
leleplezésében is remekel. A bécsi döntést efféle vélemények kísérik: „A románok szidták a
királyukat s a minisztereit, amiért eladták õket a magyaroknak. Szegények úgy képzelték el,
hogy Teleki és Csáky egy-egy nagy köteg bankót nyomtak õ felsége zsebébe, valamit kap-
tak abból a miniszterek is, és így csinálták meg a vásárt. Úgy érezhették magukat, mint az
a tulok, akit a vásáron eladnak a mészárosnak, elõbb köpködve és esküdözve, hogy így
folyjon ki a szemem, ha ennyiért odaadom, s úgy száradjon le a kezem, ha többet adok
érte, s végül aztán összecsapkodják a tenyerüket és a tulok mehet.” A megjelenítés, a leírás
hangnemének változatossága a megfigyelés tárgyilagosságától az igazságvágy szenvedé-
lyéig terjed; a humoros vagy drámai jelenetezés az örök aktualitást célzó aforisztikus
elmélkedések szentenciáival váltakozik, az esszéisztikus kijelentések a megrendülésekbõl
fakadó vallásos-imádságos fohász emelkedett tónusával („Zsoltár és trombitaszó: ez kíséri
az ember útját végig a világon, és mindig a trombitaszó a hangosabb. De mélyebbrõl jön
a zsoltár és erõsebb /…/ Mert a trombitát egy torok fújja, a többi csak engedelmeskedik
neki vakon, de a zsoltárt, ha halkan is: százezrek éneklik”), hogy az érzelmileg felforrósított
gondolatfutamok azután végül a himnikus könyörgés vagy az ódai, szózatos intelem
pátoszába torkolljanak: „Néhány napot ünnepeltünk így, bánat s öröm között (…) Aztán
felkeltünk az asztal mellõl, szólottunk néhány csöndes szót még, s indultunk dolgaink
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után. Szántani kellett s vetni, mert munkából áll az élet. S munkából épül a jövõ is, a mi
erdélyi jövendõnk épülete pedig még csak éppen az alapzatot bírja. De az alapzat meg-
van: kemény kõszikla az. Rajtunk múlik, igazán mirajtunk, hogy mit emelünk reája (…) Az
jöjjön csak ide, aki testvért keres, nem pedig koncot, akit ennek a földnek szeretete vonz,
s nem a megmaradt zsírja. Sokat szenvedett föld ez az ország, áhítattal tegye lábát reá, aki
messzirõl jön (…) Léha viselettel meg ne botránkoztassa haszonlesõ vendég (…) S szólok
hozzátok, testvéreim, Erdély bajvívó magyarjai (…) Régi hibákba vissza ne essetek.
Szorítsátok egymás kezét még jobban, mint eddig (…) Mert mondom Néked: a történelem
kereke gyakorta fordul, és néha jót fordul és néha rosszat. Az marad meg rajta csupán, ki
igazsággal jár s keményen markol. Ha pedig elfelejti a ti fületek a nemzet törvényeit, miket
huszonkét éven át vérrel s kínnal tanult, s ott kezditek el újra, hol annak idején abbama-
radt: bizony mondom, pusztulás lészen akkor és döghalál.”

Békés önépítés helyett háborús kataklizmák, erdélyi önsorsirányítás helyett nagyhatalmi
agresszivitás, önvédelmi remény helyett kiszolgáltatottság, embertelen pusztulás és
nyomor: ez következett azonban el az 1940-es esélyek szertefoszlásával, s a világháború
végeztekor a magyarság nemzeti identitásának eltiprásával, az ország legázolásával,
Magyarország és Erdély újra-elvesztésével. A fizikai és lelki borzalmak eláradásának részletei
Wass Albert több mûvében tárulkoznak föl gazdagon és katartikus erõvel, így a kétség-
beesés komorságával teli Adjátok vissza a hegyeimet! vagy a mesei-pikareszk
elbeszéléshagyományhoz közeli Tizenhárom almafa címû regényében is. A negyvenes
évek végén, az ötvenes évek elején – a nyugati emigráció (a „menekült-sors”) kezdeti
idõszakából néz vissza és tekint végig az író a történteken, az átszínezõ önéletrajziság, a
regényesített vallomástétel és a cselekményes, eseménybõ társadalmi-történelmi korfestés
mûvészi törekvéseivel. Azt a korszakot elevenítve meg, amelyet életének legszebb és legke-
serûbb élménye keretez – amint errõl 1984-ben így emlékezik: „Életem legszebb élménye?
Amikor megláttam az elsõ magyar motorkerékpáros honvédet az országúton 1940
szeptemberében (…) falunk felé közeledni. Alig fél órával azelõtt az utolsó kivonuló román
katonacsorda végigdúlta a falut (…) Apámat s engem pincébe zártak, magukkal vitték a
kulcsot is, és csak a szûk pinceablakon keresztül tudtunk valahogy kimászni onnan.
Piszkosan, tépett ingben, ahogy voltam, kiálltam az udvarház északkeleti sarkába, s onnan
a dombról néztem a tó felé kanyargó országutat, amerrõl a honvédek kellett
megérkezzenek a szabadsággal”; a legkeserûbb emlék pedig 1944 õszén az orosz tankok
dübörgésétõl hangos és a román repülõk által bombázott Kolozsvártól való búcsúzás pil-
lanata, a németektõl felrobbantott híd, s a füstölgõ romok között, az elhagyatott szennyes
járdán némán, mozdulatlanul imádkozó két megrettent apáca látványától elszorult szívvel;
felmérve, „hogy a világ, az én világom, amiben felnõttem, menthetetlenül összedõlt”. – Az
„átképzõs tartalékos zászlósként”, „hadosztályparancsnoki segédtisztként” a „muszka földet”
is bejáró, frontszolgálatot teljesítõ író (miután a „kurtára szabott felszabadulás” esz-
tendõiben sorra jelentek meg könyvei) a „gyászos háborút” (ahogy írja) azután a Bajor-
erdõben fejezte be, „nem messzire Nyírõ Jóskától”. 

A magyarság tönkremenetelének minden állomása, a magyarság passiójának mindeme
összes stációja a kisemberi sorsnyomorúság testközeli mélységperspektívájából vetül elénk
az Adjátok vissza a hegyeimet!-ben. Az egyszerû erdélyi erdõpásztor, vadõr elbeszélõ-fõ-
szereplõje e megrendítõ krónikás élettörténetnek így summázza (a vádló-követelõ lamen-
táció hevületében) az átélteket – a nagyvilág, a nagypolitika hatalmasaihoz fordulva:
„Nézzétek urak: idestova ötven esztendeje már, hogy belerángattatok ebbe a játékba.
Játszottatok az én bõrömön háborút és országosztást, ide-oda ajándékozgattatok engem
s a hegyeimet, mint ahogy gyermekek ajándékozzák a játékszereket egymásnak. S én
ötven esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok:
kisebbségi sorsot, megalázatást és elnyomatást, üldöztetést nyelvem és fajtám miatt, föl-
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szabadulást és katonásdit. Játszottam háborút. Lelkesedést és halálfélelmet, rámenõs
bátorságot és fejvesztett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dühöt,
elvesztett háborút. Játszottam elvesztett otthont és elvesztett családot, csikorgófogú
bosszúvágyat és hadifogságot, játszottam hontalan bujdosást, magányos, kóborló farkas-
sorsot az emberi rengetegben… urak, nekem elég volt. Én nem játszom tovább. Adjátok
vissza a hegyeimet!” S mintegy ennek kibomlásaként jelenül meg a sorsjellemzõ
eseményrengetegben a konkrét léthelyzetek sokasága. Az, ahogyan 1940-ben „elõször is
a román katonák szedtek össze mindenféle puskát kifele mentükben, s azután pedig a
beérkezõ magyarok tették ugyanazt”, s ahogy ekkoriban a képmutató-hízelgõ (s késõbb
újra pálforduló) románok torkuk szakadtából dicsõítették a magyar katonákat; úgyannyira,
hogy a magyar alezredes példaképül állítja az ilyen tõsgyökeres magyarnak vélt embereket
(mint „lelkes hazafiakat”) a valódi és szemérmes magyarok elé. Majd az, ahogyan meg kell
tapasztalni a katonaság demoralizáló „kaszárnya-világnézetét”, meglátni az ellenség
soraiban is az ártatlanul a háború poklába lökött szegényembert, ahogy ölni, gyilkolni kell
minden emberi szolidaritásérzet ellenére, elkövetni, véghezvinni és beletébolyodni a bûn-
telen bûnbe, hallgatni hol a fenekedést, hol a kiábrándító megcsalatás hangját (miszerint
„úgyis csak az uraknak lesz hasznuk abból, ha megnyerjük a háborút”), ráébredni, hogy
„mindig a nagyobbik gonoszság és a nagyobbik gyûlölet gyõz”, mert „ha két vadállat küzd
egymással, akkor mindig a vadabbik vadállaté a diadal”. S túlélni az apokalipszisként
bekövetkezõ katasztrófákat az orosz–román invázió során: a család kiirtását, a lánytestvér
megbecstelenítését, a fiútestvér elhurcolását, hányattatását. Aztán katonaszökevényként
tengõdni, újra háborúba indulni a német, orosz, román prédálások, fosztogatások for-
gatagában („Elõttünk ellenség, fejünk fölött ellenség, és mögöttünk egy fölfordult és
kirabolt ország /…/ Naponta elzúgtak fölöttünk az ezüstszárnyú gépek, röpcédulákat és
bombákat szórtak vegyesen, és a röpcédulákon az állt, hogy fölszabadítani jöttek ben-
nünket, bombáikkal pedig porrá verték az otthonokat, a templomokat és a kórházakat, és
elpusztítottak asszonyt és gyermeket. És tudtuk, hogy olyan emberek teszik ezt, akik sok-
sok ezer kilométerre laknak tõlünk egy nagy tengeren túl, akik semmit sem tudnak rólunk,
csak azt, hogy egy jelentéktelen kis nép vagyunk, s akikrõl mi sem tudunk egyebet, csak
annyit, hogy õk a világ leghatalmasabb népe, a szabadság és a józan munka népe, s hogy
el akarnak pusztítani bennünket valamiért”), tépelõdni a jaltai megállapodás („egérfogó”),
az egyéni és a kollektív felelõsség mibenlétén és a gondviselés természetén – hiányán vagy
szükségén –, orosz fogságba esni, egy orosz õr embersége folytán mégis kiszabadulni s
így szökött hadifogolyként bujdokolni, s eliszonyodni, hogy miképpen nevezhetik mindezt
felszabadulásnak („Mert ez hazugság volt, és hazudni csak a gyöngének lehet joga,
annak, akit levertek, hogy a bõrét mentse vele, ahogy lehet. De az erõsnek, a gyõztesnek
nincsen joga hazugsághoz. Aljas gazember, aki ezt teszi. Joga van ahhoz, hogy üssön,
verjen, éheztessen, kiraboljon, joga van ahhoz is, hogy agyonlõjön vagy fölakasszon,
mert õ az erõsebb, õ lett a gyõztes. De hazudni nincsen joga. És én mindent megbocsáj-
tok a gyõzteseknek, amit velünk elkövettek, de ezt az egyet nem”). És végül látni, hogy
„mindenki igazságról, békérõl, emberi jogokról és újjáépítésrõl beszélt, és mégis csupa
gazság, gyilkosság, jogtalanság s csupa pusztítás történt mindenfele”, megérni a kommu-
nizmus beköszöntét, úgymond törvényen kívüli „háborús bûnösként” rejtekezni,
börtönbe, kényszermunka-táborba, sóbányába kerülni, megint elszökvén erdei rablónak
állni, s felismerve, hogy „a baj nem csak a kommunizmussal van, hanem az emberekkel,
akik gonoszak”, mert nem a kommunizmus gyõzött, hanem „a hitvány és aljas emberek
gyõztek, akik se nem kommunisták, se nem egyebek, csak hitványak és aljasok”: bízni a
nyugatra menekülés értelmében, a magyar ügy apostoli szószólójává válás lehetõsé-
gében. De rádöbbenni ennek illúziójára is, mivelhogy a kisnépi igazság nem kap képvise-
letet, sõt süket fülekre talál a világpolitika vezetõi között („az igazságot, a békét és a
megértést mindig csak azok keresik a földön, akiket legyõztek és eltapostak”); minden csak
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üres jelszó és valójában minden pusztán üzlet: „csak üzletemberek vannak a világon”; a
magyarok pedig szétszóródnak és beolvadnak, „magyarnak idegenben a legnagyobb
ellensége mindig a magyar”, és gyõz az önzés, az egyéni boldogulás ábrándja, a kilátásta-
lanság. S marad az akár irracionális életösztön, szülõföld-szeretet, igazságérzet a kérdés és
a kérés elkiáltására: „mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem, ott a hegyek
között? Majd elõveszik a pénztárcáikat, mint ahogy azt a gazdagok szokták, ha nem
tudnak megfelelni a szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik: nem urak! Ne
alamizsnát adjatok. Adjátok vissza a hegyeimet!”

A társadalomkritikai, történelembölcseleti mondandó alapmotívumai megegyezõk, a
hangszerelés más a Tizenhárom almafában – tükrözvén Wass Albert regényírásának széles
távlatait. A furfangos székely Táncos Csuda Mózsi – akinek, mint általában a székelységnek,
isteni elrendelésképpen esze is van, szíve is s a munkához is ért (a játékos-mesei történet-
bevezetõ szerint) – Tamási, Nyirõ góbé-alakjaihoz, mesehõseihez hasonlóképpen jár túl
rendszerint és számtalanszor az érzéketlen feljebbvalók eszén – a román elöljáróktól a
magyar adószedõkön és katonatiszteken át a németek megparancsolta beszolgáltatások
végrehajtóiig. A kalandok a visszacsatoláskor kezdõdnek, a katonaságnál folytatódnak s a
háborús megpróbáltatások után „a hegylakó népek õsi türelmével” várt tavaszi megújulást
remélõ hétköznapokkal zárulnak; „Mert Isten, aki a kivágott csonkból termõfát tud
növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek”. Közben pedig
a Szabó Dezsõ-i szatíra erõteljességével kipellengérezett politikai-társadalmi hazugságok,
ostobaságok özöne árad, s tombol a nyilasoktól a kommunistákig kavargó-tülekedõ
érdekcsoportok emberellenes rémuralma. A kisemberek megalázásából és mindennapi
gyötrésébõl a magyar katonaság is kiveszi a részét, s igen jellemzõ, ahogyan a bevonulók
teljes tudatlansággal, tájékozatlansággal – az erdélyiségrõl, az erdélyi pszichérõl, az erdé-
lyi népek sorsközösségérõl mit sem tudva – oktatják ki magas lóról a hûséges erdélyieket
a helyes magyarságra, s álságosan handabandázó felsõbbségérzettel „okosítják” õket.
Táncos Csuda Mózsi kertjét is – az almafák között húzódva – kettészeli a határ, s a
marakodó õrök közt kell megvédenie a gazdának a sajátját. S hallgatni a bornírt magyar
katona öntelt szónoklatait: „Örvendjen, hogy felszabadítottuk, hogy eljöttünk maga miatt
ide. Mit gondol? Ülhettünk volna mi jobb helyen is odahaza, semhogy ezeket a bitang
hegyeket másszuk! Hát nincs már egy csepp hazafias érzés sem magukban? Annyit jelent
maguknak a magyarság, hogy hol jobb, hol rosszabb? Mi? De már szenvedni, tûrni és
áldozni a magyarságukért nem tudnak?!”; „mi a vérünket ontjuk magáért, s maga
ilyeneket mond! Hát magyar ember maga? Hát magyar beszéd az ilyen? Hát ha kõbõl
hoznánk is kenyeret magának, nem jobban kellene ízledjék az is a románok pulickájánál?
Mi? – Azért a pulickát nem köll ám szidni – komorodott el Mózsi –, mert mi itt mind azt
esszük. Egyébként maga mennyit ontott belõle? – Micsodából? – Hát a véribõl. Sze tán
arról beszél?” Vagy a magyar újságíró-kisasszonyét: „Teljesen hiányzik a kultúra magukból,
atyafi”. Vagy a századparancsnokét: „Emberek (…) tudjuk, hogy magukat a huszonkét esz-
tendõs román megszállás fizikailag is, és erkölcsileg is a legalacsonyabb fokra züllesztette.
Nekünk azonban most az a feladatunk, hogy a rendelkezésre álló rövid idõ alatt használ-
ható, épkézláb embereket faragjunk magukból”. Vagy a régen kitelepült s most magas
pozícióban visszatérõ székely hadnagyét: „Hûséges, kötelességtudó, minden parancsot
azonnal végrehajtó székely van csak! A többi nem székely! A többi csak oláh! Akiket ki kell
gyomlálni magunk közül, mint a töviset! Ki kell irtsuk az olyat, hogy nyoma se maradjon
közöttünk!” S az ilyenekre már olykor nemcsak a visszavágó replikák szellemessége a válasz,
hanem a fájdalmas kifakadás: „én a rományok alatt mind a huszonkét esztendõt egy-
bevéve nem fizettem annyit, mint amennyit maguk itten egy esztendõre követelnek raj-
tam. Márpedig ide hallgasson! Ha az ellenségem, aki számára én csak egy büdös székely
voltam, beérte huszonkét esztendõ alatt ennyivel, magiknak akkor százhuszonkettõre is
sok kell legyen, sze tán azért gyüttek, hogy segítsenek, igaz-e?” Gyakori persze a kedélyes,
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rezignált beletörõdés is: „Bizony nehéz lesz magukból újra embert faragni. Hosszú ideig
tartott a román uralom, hiába. – Alázatosan jelentem, ez már igaz – mondotta Mózsi is
csöndesebben. – De most örvendenek, hogy honvédek lehetnek, ugye?”; „Aztán rosszak-é
nagyon a tisztesek? (…) – Nem rosszabbak, mint a rományoknál voltak – adta meg Mózsi
a választ”. S az ilyenfajta kérdés: „Aztán úgy nem lehetne-é, hogy a két rossz közül egyik
se legyen?” És az efféle megjegyzés: „Te (…) örvendesz, hogy magyar leszel? – Sze tán az
voltam én eddig is.” (Az Adjátok vissza a hegyeimet!-ben ez így hangzik: „Örvendenek,
ugye, hogy magyarok lettek megint? – kérdezte. Egy nagybajuszos öreg gazda fölvetette
erre a fejét. – Magyarok voltunk mi eddig is, kérem – felelte tempósan. Az alezredes kissé
megzavarodott ettõl a beszédtõl”; az Ember az országút szélén-ben pedig így: „Aztán a
tiszt szembefordult velünk /…/ „Na, emberek! Elhoztuk maguknak a fölszabadulást!”
Hetykén, szinte kötekedõ hangon mondta ezt /…/ De akkor történt valami. Az az idõsebb
ember, juhászpásztor volt a községnél, elõbbre lépett és utánaszólt a tisztnek: „Engedelmet
instálok, tiszt uram!” „Na mi van öreg?” állt meg a fiatalember. „Már engedelmet instálok a
tiszt úrtól, hogy így parasztosan megállítom. De megkérném illedelemmel: szíveskedjék
már elmagyarázni nekünk, hogy mit es jelentsen ez itten, hogy asszongya: Erdély újra
magyar?” „Mi?” horkant föl a tiszt „ezt még magyarázni is kell maguknak? Hát azt jelenti,
hogy Erdély újra a mienk lett! Újra magyarrá tesszük! Nahát!” Az öreg pásztor megcsóvál-
ta a fejét és csak ennyit szólt: „Már pedig, szóm zokon ne essék, tiszt uram, de münk eddig
is magyarok voltunk…”) De a feleselõ párbeszédek másfelé is vágnak: „– Hát Isten segít-
sen, testvér. – Téged is, Filimon. – S feledjük el, hogy te székely vagy s én román. – Aztán
mért kell azt elfeledni, Filimon? – A békesség miatt, testvér. – A nélkül nem lehet
békesség?”

Wass Albert erkölcsi eszménye – látható tehát – az együttélés emberiessége. Olyan
magasrendû idea ez, amelyet az eddigi politika még el nem ért. Ezért is oly mélyen igazak
azok a meglátások, azok a tézisszerû bölcsességek, amelyek – idõtálló eszmeiséget sugá-
rozva – az Adjátok vissza a hegyeimet!-bõl így hangzanak: „ha már az Úristen úgy rendelte
el Erdély dolgát, hogy ott magyarok és románok vegyesen éljenek, akkor ezen nem lehet
segíteni s bele kell nyugodnia mind a kettõnek abba, hogy a másik is ott van. Már most:
hogy egyszer az egyik van fölül, máskor a másik – aszerint, hogy a világ nagy urai mikép-
pen ravaszkodják össze a politikát –, úgy látszik, ezen sem lehet segíteni (…) De ha ez a
politika, amit a nagyurak csinálnak, megzavarja az emberek eszit, és akik egyazon földön
élnek, egymást verik fõbe, ahelyett, hogy megsegítenék egymást: ez már igazán nagy
baj”. Az írói igazság: történelem nélküli történelmi eszme. Ha utópiaként rögzül és meg
nem valósul: nem a gondolkodó író: az utókor lesz elmarasztalható. 

Wass Albert

Álarcos játék a halállal
Kornyicsek elvtárs, a mindenható kiküldött, befejezte rövid és taglejtésekkel kísért

beszédét a dicsõséges Szovjetbirodalom iránti kötelezõ hûségrõl, a párt nagyszerû teljesít-
ményeirõl és az ifjúság szerepérõl a kommunista társadalomban. A taglejtések még mindig
abból az idõbõl eredtek, amikor a teljhatalmú megbízott még csak szerény kis borbély-
segéd volt Bucurestiben, aki alázatosan igyekezett a nyiratkozó és borotválkozó uraságokat
utcabeli pletykákkal szórakoztatni. Jobbjával lesimította sovány nyakán a feltûrõdõ gallért
és kissé kidülledõ szeme végigfutott a lapuló gyermekfejeken.

Mögötte ott állt a kéttagú kíséret: a bajuszos, mogorva nézésû tanfelügyelõ és a körzeti
pártmegbízott, egy kövér kis szentmiklósi hentes, aki unott arcán alig gyõzte elfojtani az
ásításokat. A tanító a fal mellett lapult, sápadtan és rettenetesen ijedten bólogatott a hatal-
mas és félelmetes Kornyicsek elvtárs minden mondatára.
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A nagyúr körüljáratta szemét a megilletõdött gyermekeken, aztán meglendítette hosszú
csontos mutatóujját az elsõ padban ülõ szõketincsû leányka felé:

– Meg tudod-e mondani, leány, hogy hol vagy?
A kis szõke reszketõ térdekkel állt föl a padban s kék szeme rémültre meredt a félelmetes

emberre.
– A... az iskolában! – dadogta akadozó nyelvvel.
– Ez igaz – bólintott kegyesen Kornyicsek elvtárs és rosszalló pillantást vetett hátra a

hentes-körzetmegbízottra, aki vidáman elböffentette magát – ez igaz, leány. De hol van ez
az iskola?

– Gyergyóapátiban! – vágta ki a kis szõke nekibátorodva.
A hatalmas úr arca egy árnyalattal borultabb lett.
– Jó, jó, de Gyergyóapáti hol van?
– Csíkban...? – kérdezte bizonytalanul a leányka és szeme ijedten kereste meg a fal mel-

lett lapuló tanítót, aki kétségbeesetten rázta a fejét.
– Erdélyben...? – próbálta kitalálni szegényke, de Kornyicsek elvtárs szúrós szeme nem

enyhült meg ettõl sem. Hirtelen világosság gyúlt az agyában, arcocskája kipirult az
örömtõl és boldogan vágta ki a mentõszót:

– Romániában!
De a rettenetes szigorú sovány ember erre is csak megrázta a fejét és makacs konok-

sággal tovább faggatta:
– És Románia hol van?
A kislány valósággal meggörnyedt a rémülettõl és könny szökött a szemeibe:
– A... a... a világban... – próbálkozott egy utolsót.
– De miféle világban? – csapott le a hatalmas úr keze az asztalra haragosan – miféle

világban?!
Ebben a pillanatban az egyik fiút hátul a harmadik padban megszállotta valami csinta-

lan ördög. Behúzta fejét az elõtte ülõ háta mögé és onnan súgta:
– Rusnya világban...
– Rusnya világban! – kapta föl a kislány ott elõl kétségbeesetten a fülébe jutott szót. Az

iskolaterem fojtottan kuncogott. A tanító meg kellett támaszkodjék a falban, annyira
reszkettek a térdei. Hirtelen, mint egy villanás, jutott az eszébe a mádoki kolléga esete, akit
két éve a helyszínen lõttek agyon, mert az egyik gyerek, akit megkérdeztek, hogy „mi lesz
a te életed legnagyobb ünnepe”, a világ proletárjainak egyesülése és a világ imperialistái-
nak megsemmisülése helyett nagy hirtelen kibökte, hogy „amikor Magyarország szabad
lesz megint!”

A tanító rémülten nézett a hatalom uraira. A kis kövér szentmiklósi hentes újra böffent
egyet és szája elé kellett kapja a kezét, hogy hangos röhögés ne legyen belõle. A tanfelü-
gyelõ is mintha mosolygott volna bozontos bajusza alatt. De mindez csak egy pillanatig
tartott. Amikor a volt borbélylegény tenyere lecsapott az asztalra, az arcok egyszerre
merevek lettek megint.

– A hatalmas és dicsõséges szovjet világbirodalom ölelõ karjaiban vagyunk! – üvöltötte
elkékülõ arccal és szája szélén betegesen ütközött ki a nyál. – A dolgozó nép paradicso-
mában vagyunk! A szabadság templomcsarnokában! S aki ezt nem tudja, az ellensége a
népnek!

Halottas csönd volt. A fejek meglapultak. Csak egy árva légy dünnyögött zavartalanul az
ablaküvegen, õ semmit sem tudott börtönökrõl, vallatásokról, munkatáborokról. A leányka
még mindig ott állt az elsõ padban, fehéren, mint a fal. Még a sírás is beléje fagyott.

– Ülj le – mordult rá zordonan Kornyicsek elvtárs – nem te vagy hibás. Nem tudhatsz
olyasmit, amire tanítóid nem tanítottak.

A tanító ott a fal mellett fölnyögött. A tanfelügyelõ és a körzeti megbízott szinte részvét-
tel néztek rá, ettõl visszatért kissé az ereje és egy utolsó, kétségbeesett próbálkozásra szán-
ta el magát.
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– Má... méltóztassék megengedni, hogy én kérdezzek. A gyerekek talán jobban szokva
vannak az én kérdéseimhez...

– Tessék – felelte Kornyicsek hidegen és ellenségesen.
A tanító szeme kétségbeesetten szökdösött arcról-arcra a jól ismert padsorok között s a

fuldoklók kapaszkodásával akadt meg a bal hátsó sarokban.
– Tarisznyás Áron!
Egy jóvágású, barnaképû, tizenöt éves fiú pattant föl a padból.
– Itt vagyok, tanító elvtárs!
A tanító szeme könyörögve csüngött a fiú arcán és a hangja kissé reszketett, amikor

feladta az elsõ kérdést.
– Ki a te Istened, Áron?
– A kommunista eszme, mely az egyedüli hatalmas és igaz Isten! – harsogta a fiú.
A tanító egy pillantást vetett a mindenható kiküldött arcára, de az zárt volt és komor.
– Mi a Szentháromság? – folytatta a kérdezést fogvacogó igyekezettel, hogy valamikép-

pen megelégedést varázsoljon arra a szigorú arcra.
– Marx tanai, Lenin szelleme és Sztálin példája!
– Mi az ördög?
– Kapitalista gonosztevõk, bujkáló imperialista bérencek, szabotálók, papok, kulákok,

vagyis a dolgozó nép ellenségei!
– Mi vagy te?
– Boldog és felszabadult ifjúmunkás, akit a dicsõséges szovjet hadsereg megmentett a

kapitalisták karmaiból és akit a kommunista párt ránevelt az igaz életre!
– ki a te legfõbb ideálod ebben az életben?
– Sztálin, a dicsõséges!
– Ki a te apád!
– A párt.
– Ki a te anyád?
– A párt!
– Ki a te...
– Elég lesz, tanító elvtárs – akasztotta meg a pattogó kérdés-felelet párbajt a sovány bor-

bélylegény kissé fáradtan és elnyomva egy ásítást.
– Látom, hogy foglalkozott a tárgyakkal. Jövõben fordítson több gondot a lassabb

felfogásúakra.
– Igenis – hajlongott a tanító sápadtan és reszketõ térdekkel – viszont egyesek olyan jól

tanulnak, hogy azoknak a kedvéért...
– A szülõkben is lehet hiba – vágta el a mentegetõdzést a hatalom embere – például

ennek a kislánynak itt mi az apja?
– A helyi párttagozat pénztárosa, jelentem... – dadogta a tanító.
– Hm. – Kornyicsek elvtárs nyelt egyet – s a tied, fiam? – fordult a még mindég mereven

álló fiú felé.
– A párt! – harsogta Tarisznyás Áron.
– Az igazi apádat kérdeztem, fiam.
A tanfelügyelõ és a szentmiklósi hentes jelentõs pillantást váltottak. Kornyicsek elvtárs

késõn vette észre az elszólást és elvörösödött. De a fiú zavartalanul szavalta:
– Az én igazi apám a párt! Igazi anyám a párt!
A hatalmas úr arca türelmetlenül megrándult.
– Jó, jó. De most azt akarom tudni, hogy kinek a fia vagy?
– A dicsõséges kommunista pártnak vagyok a fia! – harsogta Áron konokul.
Kornyicsek sóhajtott, aztán legyõzötten legyintett a kezével.
– Ülj le – mondta. Majd a tanító felé fordult.
– A szemle véget ért. Az ifjúmunkás-csoport meg van szervezve a községben, elõírás szerint?
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– Igenis – vágta össze a tanító a sarkait – csoportvezetõ Tarisznyás Áron.
– Köszönöm.
Azzal megindult az ajtó felé.
Csak a tanfelügyelõ fogott kezet távozásakor, az ajtó mellett még mindég sápadtan álló

tanítóval.
– Gratulálok ehhez a fiúhoz – mondta halkan, majd egy gyors pillantást vetett a másik

kettõ után. Azok már kint voltak az udvaron.
– Valóban van ifjúmunkás-csoportjuk a faluban? Nem is tudtam róla!
– Három tagból áll csak – makogta a tanító – Áron indíttatta el az egészet, ezért õ a cso-

portvezetõ. Még kettõt tudott fogni maga mellé, ennyi az egész.
– Most mindenesetre jól fogott – morogta a tanfelügyelõ a bajusza mögül – magának

is, de nekem is. – Azzal otthagyta a tanítót, hogy gondoljon amit akar.
A hatvanegynehány gyerek visszafojtott lélegzettel figyelte az ablakon át, ahogy a

három szörnyûséges idegen, egy félelmetes hatalom képviselõi, beültek a nagy, poros
gépkocsiba és dübörögve, port kavarva kifordultak az iskolaudvarról.

Mikor már a gépkocsi véglegesen eltûnt az útkanyarban, a tanító ott az ajtóban sóhaj-
tott egyet és a terem felé fordult.

– Azt hiszem ez mára elég lesz – mondta fáradtan, majd hirtelen, mint aki megijed a
saját szavaitól, kiegyenesedett, kezével önkénytelenül odanyúlt a kabátja kihajtóján
ékeskedõ pártjelvényhez és szigorúan harsogta a gyerekek felé:

– Mint öntudatos dolgozók, a mai délutánt ünneppé nyilvánítjuk abból az alkalomból
kifolyólag, hogy pártunk kiváló vezetõit körünkben tisztelhettük!

Aztán egy mély lélegzetvétel után, fáradtan:
– Hazamehettek.
Hang nélkül, zaj nélkül, sietve mint egy rakás megszeppent egér sirültek ki a gyermekek

az ajtón. A tanító még ott állt az ajtóban, amikor Tarisznyás Áron utolsónak kilépett.
– Áron fiam – mondta és kezét rátette a fiú vállára – megmentetted az iskola becsületét!
– Az ember igyekszik – felelte a tizenötéves nyurga kamasz és elfogódottan

gyömöszölte a kezében lévõ kalapját.
A tanító kutatva nézett a fiú arcába. Szeretett volna fölfedezni valamit a zárt vonások

között, valami bíztatót, maga sem tudta mit. Óvatosan körülnézett. Senki sem volt már a
közelben, csak õk ketten.

– Áron fiam – mondta halkan és keze kissé szorosabban markolta a fiú vállán a daróc
zekét – tudod, hogy pendelyes korod óta ismerlek. Apádat is ismerem, még a régi világ-
ból. Egyenes, derék ember volt mindég. Felelj meg egy kérdésemre, bizalmasan.

– Tessék kérdezni – mondta a fiú, de semmit nem lehetett kiolvasni a hangjából.
– Hiszed is mindazt, amit mondtál?
Áron egyenesen belenézett a tanító szemébe.
– Tanító úr hiszi-e?
A tanító arca elsötétedett, mint aki érzi, hogy csapda felé csalják. Keze lecsúszott a fiú

válláról.
– Engem nem azért fizetnek, hogy higgyek, hanem hogy tanítsak – felelte kimérten.
A gyerek vállat vont.
– Engem meg semmiért se fizetnek.
Azzal fejébe nyomta a feslettszélû, nagy, vörös csillaggal díszített szalmakalapot és

fütyörészve kilépett az udvarra. A tanító fejcsóválva nézett utána sokáig és nem tudta,
hogy sírjon-e inkább, vagy bosszankodjék.

Azon az estén Tarisznyás Áronka kopogás nélkül lépett be a községházán uralkodó
csendõr-komiszár irodájába. Még a kalapot se vette le a fejérõl.

– Adja ide a gyûlésterem kulcsát, komiszár elvtárs – rendelkezett. A komiszár ott ült
kigombolt egyenruhával az összegyûrt ágy szélén, sötéten és bozontosan, kezében egy
pálinkás flaskával bambán bámult a fiúra.
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– Hö? Minek az?
– Gyûlésünk van, még azt se tudja? – támadt rá Áronka. – Ifjúmunkások gyûlése! Ide a

kulcsot, de hamar!
A komiszár bütykös ujja fölmutatott egy rozsdás szögen csüngõ ócska kulcsra. Bár a

gyûlésterem ott volt mindjárt az irodája mögött s tulajdonképpen egy asztalon, nehány
törött lábú padon, s egy kivénült szekrényen kívül semmi egyéb nem volt benne, mégis
zárva tartották mindég. Az ok egyszerû volt: két évvel ezelõtt, amikor még nem volt kulcs
az ajtóhoz, valaki egy éjszaka tehéntrágyával mázolta be a nagy felszabadító Sztálin képét,
s korommal odafirkálta alája ocsmány szavakkal, hogy ez az az anyag, amiben nyakig ül a
nép a kommunista paradicsomban, s mivel hogy Sztálin adta, hát Sztálin egye.

Ez még magában véve nem lett volna olyan nagy baj, azonban nem vette észre senki a
rondítást, csupán amikor a falut látogató propaganda-fõosztályvezetõ elvtársat bevezették
a terembe, hogy megtartsa bizalmas elõadását a szûkebb körû párt-tanács tagjai elõtt. A
Bukarestbõl ideküldött elvtárs iszonyú dühre gerjedt, amikor az Atyuska képét ilyen állapot-
ban látta meg, s csak az volt a szerencse, hogy magyarul nem értett egy szót sem, s így
nem tudta elolvasni a feliratot. Mégis leváltották emiatt az egész pártvezetõséget, s az akko-
ri komisszárt kihallgatásra rendelték be a központba, ahonnan azóta se tért vissza.

Így hát természetes, hogy az új komiszár kulcsot csináltatott, s õrizte is azt keményen.
De Tarisznyás Áronkának szó nélkül odaadta, nyomban. A fiú minden gyanú fölött állt. Õ
volt a falu cégtáblája, amit meg lehetett lengetni olykor-olykor a fölöttesek orra alatt.
Normáért lelkesedõ, káderszervezõ, vad és lelkes kommunista volt a fiú. A komiszár
magában meg volt gyõzõdve, hogy valami baj van a gyerek elméjével, de errõl nem szólt
soha senkinek. Jól fogott neki is ebben a sunyi és konok faluban, hogy valahányszor poli-
tikai munkájának elõrehaladásáról kellett beszámolnia a félelmetes fölötteseknek, Áronnal,
mint a falu haladásának élõ példaképével állhatott elõ.

– Aztán csak írjon gyorsan három új „szabad mozgási engedélyt” – mondta a fiú, amikor
a kulcs már a kezében volt – a régiek ejszen lejártak már.

– Minek nektek? – dünnyögött a komiszár és letette a pálinkás flaskát az ágy fejéhez –
minek az, hö?

Undorodott mindentõl, ami írással járt. Bár a betûvetést nagy nehezen megtanulta
ugyan, de kõfaragó munkás volt egész életében, akinek a keze megdurvult és elne-
hezedett a kalapácstól.

Áronka úgy bámult a nagy szõrös emberre, mintha még soha sem látott volna élõ
komisszárt.

– Minek? Hát mit gondol maga, elvtárs úr, münk hogyan csináljuk a propagandát?
Miképpen gyûjtsük össze a havasban szerte pásztorkodó ifjúságot, s világosítjuk fel õket a
párt áldásairól? He? Nappal mindenki a káderekben dolgozik a normán! Csak éjszaka jut
idõ propagandára! Vagy talán elvtárs úr azt akarja, hogy alul maradjon a falu a fadöntési
normaversenyben, világcsúfjára?

A komiszár tudta jól, hogy ez az egész fadöntési norma-verseny nem egyéb, mint
csalás. Hogy ennyi és ennyi köbméter fát leszállítanak a vasúthoz, s a végén, amikor ki kell
tölteni hozzá az írást, akkor annyi munkaórát írnak csak bele, amennyi szükséges ahhoz,
hogy a norma jó legyen. Csak éppen ügyelni kell, hogy ne legyen a legjobb a községek
versenyében, mert akkor még valaki utána talál kutatni a dolgoknak. De persze mindezt
nem mondhatta meg a fiúnak, mert ostoba lelkesedésében még följelentené a
pártközpontban. Így aztán nyögve és sóhajtozva az asztalhoz csoszogott és sercegõ pen-
nával kikörmölt három „Záróra Utáni Kimaradási és Helyváltoztatási Engedélyt”, egyet
Tarisznyás Áron, egyet Benkõ Béni, s egyet Botos Balázs névre. Tizenöt napra szólott a
nyomtatott írás, orosz, román és magyar nyelven.

– Köszönöm, elvtárs úr – mondotta Áronka és zsebébe gyömöszölte a fontos és ritka
okmányokat.
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A gyûlésteremben mindössze hárman gyûltek össze ezen az estén is, mint mindég.
Azaz tulajdonképpen csak ketten, mivel Botos Balázs egész idõ alatt kint állt az ajtó elõtt,
hogy idejében jelenthesse, ha valaki netán kíváncsi volna, hogy mi történik odabent.

Odabent pedig, hogy a pálinkázó komiszár fülének is eleget tegyenek, aki a falon
keresztül minden szót meg tudott hallani, Benkõ Béni a kommunista kiskátéból olvasott föl
magos csengõ hangon két teljes fejezetet, míg Áron a könyvszekrény mögött kiemelt egy
padlódeszkát és elõhúzott a fekete üregbõl elõször egy vízhatlan vászonból készült zsá-
kocskát, majd egy kis szögletes faládát. Miután a padlót újra visszaigazította, s ráhúzta a
szekrényt is, elõször Benkõ Bénihez fordult, aki rendületlenül olvasta még mindig a kiskáté
harsogó frázisait.

– Új levelek vannak?
Béni kihúzott a zsebébõl egy spárgával összekötözött papírcsomót, anélkül, hogy szeme

egy pillanatra is elhagyta volna a sorokat és odanyújtotta Áronnak. Áron betette a papír-
csomót a vízhatlan zsákocskába, ahol már lapult nehány hasonló köteg. Aztán Botos
Balázshoz ment és intett neki. Balázs még egyszer körülnézett a lemenõ naptól vöröslõ
falusi utcán, aztán behúzta maga után az ajtót.

– Marosvásárhelyrõl küldte a kapitány – súgta és elõhúzott a zsebébõl egy barna,
kopott borítékot – rajzok vannak benne, fontosak!

Áron begyömöszölte ezt is a zsákba.
– Mikor a hold följõ, ott leszek a hídnál – súgta és odanyújtotta Balázsnak a kis faládikát

– ügyelj rá, tedd a zekéd alá...
Aztán Béninek intett.
– Fejezd be a nótát, héj!
Néhány cikornyás mondattal, melyek a világ proletárjainak egyesülésébõl származó

paradicsomi jövendõt dicsõítették, Béni befejezte a felolvasást, s a könyvet lecsapta az 
asztalra.

– Elvtársak! – üvöltötte Áron és a könyvet bedobta a szekrénybe – azt hiszem, mind-
nyájatok nevében beszélek, amikor megköszönöm Benkõ Béni elvtársunknak szívhez szóló
beszédeit, mellyel újra csak bizonyságot tett arról, amit ejszen mindannyian tudunk már:
hogy egyedül csak a dicsõséges Szovjetbirodalom iránti veszekedett hûségünk lehet a
záloga annak, hogy ez a világ végre egyszer megmentõdik minden részében a kapitalista
és imperialista hóhéroktól és kiragyog minden emberre ezen a földön az egy igazi szabad-
ság napja, mely bennünket immáron ekkora nagy gyönyörûséggel melegít!

– Éljen! – rikoltozták utána teli torokból mind a hárman s olyan dubogást rendeztek a
poros padlón, hogy túl a falon a komiszár sóhajtva nyúlt a pálinkásüveg után. „Fiatalok”
morogta és nagyot húzott az üvegbõl. Valamikor õ is fiatal volt és mindenért tudott
lelkesedni, amiken tulajdonképpen semmi lelkesedni való nem volt, ahogy az rendre
kiderült.

– Itt a kulcs, elvtárs úr – nyitott be Áron egy idõ múlva és a kulcsot visszaakasztotta a
helyére.

A komiszár az ágyon hevert, s a tekintete zavaros volt. Ágy mellett a korsó.
– Jó gyûléstek volt, he?
– Maga ilyet nem látott – felelte a fiú, s becsapta maga mögött az ajtót.
– Fiatalok, nincs bennük tisztelet – morogta a komiszár, s átfeküdt a másik oldalára. –

Azt hiszik, õk találták föl a kommunizmust. Majd rájönnek...
Kívül az udvaron a fiúk elváltak. Ketten jobbfele mentek, Áronka balra. Vállán ott

fityegett a tarisnya a levelekkel. A kerítés mellõl sötét kis árnyék ugrott elõ. Halkan szûkölt.
– Bundás, te – pattintott a fiú az ujjával a kis borzas kutyának. Aztán megindultak együtt

a hegyekbe vezetõ úton.
Sötétség borult már a völgyre, amikor a fûrésztelepen túl a fiú elhagyta a szekérnyomot

s fölkanyarodott egy sziklás patakmederbe. A kutya jó húsz lépéssel elõtte haladt, bele-
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beleszimatolva az éjszaka nyirkos levegõjébe, mint aki ismeri már az utat, s tudja azt is,
hogy óvatosnak kell lenni.

Jó órai kapaszkodás után fölértek a gerincre, ahol a széles marhaterelõ út nyúlt föl a le-
gelõkig. A kutya hirtelen megállt és morogni kezdett. A fiú egy fatörzs mögé lapult, a kutya
is odahúzódott melléje. Léptek dobogtak a kövön. Az õrjárat jött lefele a havasból. Már
látni is lehetett a három sötét, egyenruhás alakot, vállra vetett fegyverrel, ahogy lefele
döcögtek. Elhaladtukban szófoszlányok érték a fiú fülét.

– Csak szabaduljak ebbõl az átkozott szolgálatból – morogta egy mély dörmögõ hang
– amíg élek nem akarok több hegyet látni!

– Sok víz lefolyik még, amire leszerelnek – felelte egy másik hang fáradtan –, s tán még
háború is lesz, ki tudja. Fene megette ezt az egész világot...

A hangok lassan elhaltak megint. Mikor már a lábak dobogását sem lehetett hallani, a
fiú elõbújt a fatönk mögül, csettintett a kutyának és folytatták az utat, fölfele a gerincen.

Félórát haladtak talán a marhacsapáson, fekete sötétségben, melyre csak a csillagok
szitáltak föntrõl egy kis halovány cukorport. Mélyen lent valamelyik katlanban õz riasztott,
s a szálfenyvesben bagoly huhogott olykor.

Egy nagy tarajos sziklakõnél letértek a gerincrõl. Itt már ösvény se volt, csak zegzugos
vadcsapás a sûrûségen át, de a kutya s a fiú ismerték a járást. Meredek sziklafalak mentén,
borzolt széltöréseken át ereszkedtek alá a katlanba, melynek mélységes fekete mélyén tom-
pán zubogott egy patak.

Fény csillant a sziklák között. Odvas barlang szájában tûz égett, s a tûz mellett egy ember
ült, bozontos fekete ember, egykedvûen, mintha csak szalonnát pirítani ült volna le oda.

Szót se szólt, mikor Áronka a tûz fénykörébe lépett. Még csak a fejét sem emelte meg. A
fiú se szólt, csak leült az ember mellé. Ültek, hallgattak, a nagy székely, meg a kicsi székely,
s távolabb a kutya s a tüzet csodálták mind a hárman. Aztán a nagy székely mordult egyet.

– Elhoztad?
– El.
– Küldött-e valamit a kapitány?
– Küldött.
Az öreg bólintott.
– Akkor jó.
A fiú leakasztotta nyakából a zsákocskát, s kivette belõle a leveleket. A bozontos ember

fogta az egészet anélkül, hogy megnézte volna, s betette a maga tarisnyájába.
– Mikor a hold följõ – mondta – az ezredes vár reám a Saskõnél.
– Ma a Saskõnél? – kérdezte a fiú.
– Ma ott. Minden hónapban máshol. Ez a szabály.
Idõ múlva a fiú szólalt meg megint.
– Idösapám.
– He?
– Az ezredes maga viszi ki ezeket... át a határon?
– Õ csak összegyûjti.
– Ki viszi ki?
Az öreg székely vállat vont.
– Mit tudom én. Nem az én gondom.
Hallgattak. Nézték a tüzet. A tûz sistergett, köpködte a szikrát.
– Idösapám – kezdte megint a fiú.
– Mi a?
– Ha mindent megtudnak az amerikánusok, amit tudni akarnak, akkor háború lesz?
Az öreg székely a fiára nézett.
– Ezt te mért kérded?
– Az ember kérdez.
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– Kérdezni lehet.
Több szó aztán nem esett. Még ültek egy ideig, aztán az öreg fölállt, s földet kapart a

tûzre.
– Ideje lesz – mondta.
A gerincig együtt mentek. Ott aztán az öreg fölfele fordult a marhacsapáson, a fiú a

kutyával lefele.
– Mához egy hónap – morogta az öreg.
– Tudom én azt. Isten segítse.
– Isten segítsen.
Mikor a soványodó hold sápadtan kiült fülelni a fenyvesek tetejébe, Áron s a kutya már

lent jártak a folyónál. A vízen túl csillogtak a töltésen a vasúti sínek, s hallani lehetett a 
villanydrótok halk búgását az éjszaka csöndjében. A híd melletti bokrokból két árnyék
lépett elõ.

– A személynek késése van – súgta Béni – még nem haladott át. Remélem, a másik nem
elõzi meg.

Beültek a bokorba és vártak. Egy idõ múlva fönt a töltésen zengeni kezdtek a sínek.
Majd távoli dübörgés támadt a kanyaron túl.

– Most bújik elé az alagútból – súgta Balázs – adja Isten, hogy a személy legyen s ne a
másik...

A személyvonat volt. Kivilágított ablakairól meg lehetett ismerni mindjárt. Halk
remegések rázták a földet a bokrok alatt, ahol ültek, mikor a vonat átdübörgött a folyó híd-
ján. Alig tûnt el a hátsó kocsi vörös lámpása, Áron felpattant a földrõl.

– Hol a láda?
Balázs óvatosan elõvette tarisnyájából a kis négyszögletes faládikát.
– Biztos, hogy az jön most? – aggodalmaskodott.
– A személyvonat után, így jött a kapitánytól a parancs – felelte Áron. – Sietni kell, sok

idõ nem lehet.
Átvette a ládát s leszaladt vele a híd alá. Hosszasan matatott ott. A másik kettõ dobogó

szívvel figyelte a holdvilágos töltést, de semmi se mozdult. Az izgalomtól valósággal
megizzadtak. Egyszerre csak zümmögni kezdtek a sínek megint.

– Áron... – súgta be Béni fojtottan a híd alá – Áron...! A vonat!
Már a dübörgést is lehetett hallani, amikor a fiú végre elõbújt.
– Most már jöhet! – lihegte. – Mozogjatok! Gyorsan!
Futva csörtettek keresztül a bokrokon, föl a hegyoldalba. A dombon túl ott volt a falu,

azt kellett elérjék, mielõtt a zaj föllármázná az embereket. Egyszerre csak Áron megállt futás
közben. A fejéhez kapott.

– A kalapom!
A kalap ottmaradt a fûben, ahol hevertek volt. Szalagján a nagy vörös csillag, ami köny-

nyen nyomra vezetheti a katonákat. Akkora vörös csillagja senkinek a környéken nem volt.
– Fussatok! – lihegte a másik kettõ felé. – Én meg kell szerezzem a kalapot!
A mozdony nagy sárga szemei akkor tûntek föl a kanyarnál. A két fiú tanácstalanul

meredt Áronra.
– Fussatok! – parancsolta az. – Gyorsan!
Azok rohanni kezdtek a bozóton át, fölfele. A vonat dübörögve közeledett. A sápadt

hold fényénél látni lehetett a nyitott teherkocsikon gunnyasztó hatalmas orosz tankokat,
hosszú, elõrenyúló ágyúcsöveikkel. A fiú onnan föntrõl számolni kezdte: egy, kettõ,
három, négy... Mire a tizenhatig ért, a mozdony rádübörgött a hídra. Vakító éles fény
csapott föl, egy láthatatlan erõ mellbe taszította Áront, hogy hanyatt esett a bozótba és
rettenetes csattanás rázta meg a levegõt.

Mikor végre föl merte emelni a fejét, hogy lelessen a folyóhoz, a mozdony s a mögötte
levõ kocsi egyetlen fekete gomolyag volt lent a híd helyén, s csak az utolsó személyszállító
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kocsi maradt a töltésen, a többi mind ott sötétlett oldalára dõlve a folyóban, a hatalmas
tankszörnyekkel együtt.

Lassan oszlott a füst. Emberek kiabáltak. A leghátsó kocsinál villanylámpák fénye villant
s látni lehetett a leugráló katonák alakjait. Izgalom remegtette nem csupán Áront, de a
kutyát is. Valósággal odalapult a fiú térdéhez.

– Tüzet nyiss mindkét hegyoldalra! – harsogta lent egy hang oroszul és géppisztolyok
kezdtek csattogni a töltésen. A golyók sivítva verték a sziklákat, s puffantak a bokrok között,
mint a rothadt alma. Áron lehasalt s összehúzta magát amilyen kicsire csak tudta. Két-
három golyó egészen közel csapott le mellette, furcsa sistergõ hanggal.

– Lekeresni a híd környékét mindkét oldalon! – rendelkezett a hang odalent.
Fényszórók pászmázták a töltés két oldalát. Katonák gázoltak át a folyón. Fények kutat-

ták a hegyoldal bokrait is.
Hideg veríték verte ki a fiút. Ösztöne arra kényszerítette, hogy szökjön talpra és fusson,

de esze megfékezte a pánik mozdulatát. Tudta, hogy késõ. A bokrok mozgása elárulná. A
csörtetést is meghallanák. Nem tudni elfutni a golyók elõl. S egyébként is: a kalap.

A kutya morogni kezdett. Ijedten feküdt reá és odaszorította fejét a melléhez.
– Bundás... Hallgass Bundás... az Isten áldjon meg, hallgass...!
Lent összevissza mozogtak az oroszok. Tudta, hogy nem lenne kímélet, ha itt találnák.

Tudta azt is, hogy nem végeznének vele mindjárt, elébb kínoznák, vernék, szegeket
szúrnának a körmei alá, s parázzsal égetnék a talpát, amíg ki nem nyögi, hogy honnan
kapta a parancsot, kicsoda a kapitány s hol lehet elfogni.

– Hallgass, Bundás... fogd be a szádat, dög...!
Mindkét kezével leszorította a kutya fejét, mégis morgott. Egy bokor reccsent a közel-

ben. Lélegzetét visszafojtotta, úgy figyelt. Lent oroszul parancsot harsogott újra egy hang:
– Két ember bemegy a legközelebbi faluba és kihajtja ide a népet, ökrökkel és szer-

számokkal!
Bokor reccsent újra. Már mozogni is látta az ágakat. Valaki csöndesen, lámpás nélkül

jött fölfele a nyomon, amit õk hárman törtek a bozótba. Áronban elszorult a lélegzet.
Már látta is a holdvilágnál a katona körvonalait, ahogy lassan, puskával a kezében haj-
togatta félre az ágakat. Bundás hirtelen kitépte magát a kezeibõl, s hangos ugatással
támadt a közeledõre. Lent egy pillanatra elhallgatott a beszéd, aztán a parancsnok szava
csattant:

– Ahol a kutya ugat, ott van a tettes is! Lekeresni a helyet!
A katona ott a bokorban gyorsan vállához kapta a puskáját és lõtt. A hasító csattanás

után Bundás keservesen felvonyított és jajgatva kezdett el rohanni föl a hegyoldalon haza-
felé. A fiúnak összeszorult a szíve és keserû könnyek öntötték el a szemeit.

– Megvan a fickó? Kell segítség? – ordítottak lentrõl többen is.
– Csak egy kutya! – kiáltott vissza a katona alig két lépésre Áronkától. – Nyulat fogott s

azt ette itt! Nincs ember vele!
Néhányan nevettek.
– Keresd le a helyet! – harsant a parancs.
– Lekerestem! Csak egy döglött nyúl van itt, más semmi!
– Edd meg! – javasolta az egyik katona tréfálkozva a töltésrõl.
A katona lefele kémlelt, aztán gyorsan lépett egyet a fiú felé és valami sötét dolgot

odalökött hozzá. Arcán érte és megismerte mindjárt: a szalmakalap volt.
– Hülye – morogta a katona oroszul – máskor ne hozz kutyát magaddal, ha ilyesmibe

jársz s vigyázz a kalapodra!
A fiú szédülten feküdt a földön. Értette a szavakat és mégsem értette õket. Mint egy

rémséges, zavaros álom, olyan volt az egész.
– Csak a lábát lõttem el – súgta az orosz valamivel barátságosabban – két hét alatt meg-

gyógyul. De most kotródj innen!
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Azzal megfordult és recsegve, ropogva, mesterkélt zajjal elindult az ellenkezõ irányba.
Áronka néhány pillanatig még szédülten feküdt a földhöz lapulva. Nem értette vilá-

gosan, hogy mi az, ami történt, csak annyit érzett, hogy valami láthatatlan titkos kötelék
fûzi össze õt és ezt az ismeretlen orosz katonát. Hirtelen felugrott a földrõl, szorosan
markolva kezében a visszakapott kalapot és szertett volna valami szépet, nagyot és hálásat
mondani ennek az idegen embernek, de az már messze volt.

Szemeit könny lepte el, de már nem az ijedtség könnye volt többé. Aztán lassan,
óvatosan, minden bokrot egyenként hajlítgatva félre megindult föl a dombon.

A falu elõtt ért ki az erdõbõl. Az árokszélen kis sötét gomolyag nyöszörgött, Bundás volt,
a kutya. A fiú odament hozzá, magához húzta a reszketõ kis állatot és megtapogatta a
sebet. Az idegen katonának igaza volt. Csak a lábát érte a lövés.

– Eredj haza Bundás – súgta a kutyának – eredj haza, holnap majd bekötözzük. Eredj
haza szépen.

A kutya halkan szûkölt, aztán három lábon bicegve megindult az út árkában hazafelé.
A falu felõl zaj támadt. Kiabálás, ostorpattogás. A fiú behúzódott a bokrokba. Emberek

jöttek, ökröket terelve, szerszámokkal a vállukon. Vidáman tréfálkoztak, mintha nem is köz-
munkára verték volna föl õket éjszaka közepén, hanem farsangi ünnepségre. Csak a
csendõrök voltak bosszúsak s a komiszár, akik a népet terelték. A nép tréfálkozott.

– Mért nem tesznek minden híd mellé õrséget a muszkák – incselkedett az egyik ökröt
terelõ ember – tán úgy megõrizhetnék jobban!

– A hidat tán igen – adta vissza a tréfát egy másik – de ki ügyelné akkor a katonákat?
Másodnap fönt lenne a havasba mind!

Áron észrevétlenül besodródott a tömegbe, s tíz perc múlva megérkezett velük a felrob-
bantott hídhoz. Fáklyák fényénél látni lehetett a hosszú fényes ágyúcsöveket kinyúlni a vízbõl.

– Nem is tudtam, hogy halászásra is jók – jegyezte meg az egyik ember ásója nyelére
támaszkodva.

– Nem látod, hogy az imperialista halak ellen megy a háború? – tromfolt rá egy másik.
Nevettek, tréfálkoztak. Mindenki tudta, hogy három nap alatt sem vontatják ki a tan-

kokat onnan, még csak a híddal sem készülnek el addig, ha három falut is odacsõdítenek.
Pedig fél nap alatt rendbe lehetne tenni mindent, ha igazán szükség lenne rá. Még a
komiszár is tudta ezt. Ott állt a katonák parancsnoka mellett bús ábrázattal s kezében egy
fonott korsót tartott.

– Kis szilvalé, elvtárs. Helyben készült. Jöjjön, üljünk le valahova, majd az emberek
csinálnak, amit tudnak maguktól is.

Ekkor pattant oda Áronka.
– Komiszár elvtárs! Az ifjúmunkások kérdik, miként lehetséges, hogy a falu határában

imperialista szabotõrök dolgozhatnak? Kinek a hibája, hogy ilyen szégyen eshetett a falun?
A fáklyafénynél még vörösebbnek látszott a komiszár arca, mint máskor. Bosszúsan mor-

gott valamit és elfordult a fiútól.
– Ezeket az ifjúmunkásokat eszi a lelkesedés – dünnyögte keserûen a katonáknak, akik

sóvárogva gyûltek össze a fonott korsó köré. – Éretlen taknyosok. Még bajt okoznak az
embernek a túlbuzgóságukkal.

A katonák szótlanul bólogattak. Nem érdekelte õket a beszéd, csak a fonott korsó.
Egyetlen egy volt csupán közöttük, aki fölemelte a fejét és a komiszár válla fölött átnézett
a fiúra. Kutatva vizsgálta az arcot néhány pillanatig, majd tekintete megakadt a kalapon.

Áronka hirtelen gyönge szédülést érzett. Szeme rámeredt a katona arcára, de azon nem
mozdult egyetlen vonás sem. Néhány pillanatig kifejezéstelenül bámult a fiúra és a
kalapra, aztán lassan elfordult és elvegyült a többi közé, akik már kézrõl-kézre adogatták
egymásnak a komiszár fonott korsóját. S annyit sem törõdtek a nagy Szovjet Birodalom
vízbe borult tankjaival, mint sánta kutya a tegnapi nappal.

(Új Hungária, Pásztortûz. 5. évf. 12. szám. 1953. december 25.)
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Lászlóffy Aladár

Fehér hó fia
Keleti vagyok, tízezer éve nyugaton felejtve.
Nyugati vagyok örökre keletre ítélve.
Szabad ember vagyok, csak kiszolgáltatott.
Harcomban, munkámban hajlongok ég és föld

között, lovak és diadalívek hasa alatt bújok át.
Szabad ember vagyok, csak kiszolgáltatott.
Heverhetnék itt akár csata után is, élettelenül,

de egy élet után estem el, térdig, övig, lassan
homlokig vágott vissza az anyaföldbe õfelsége, a
sárkány. Mert velem egyáltalán meg kellett birkóznia.

Szabad ember vagyok, csak kiszolgáltatott.
Fehér hó fia lehetnék, mintha engem is valaki

papírra írt volna Jónásnak, Jánosvitéznek – ha nem
volnék ennyire szabad és kiszolgáltatott.

Ugyan milyen bolygó fények
Cinke veri az ablakot.
Mit kérhet és mit adhatok?
Csak a pelyhek milliárdja
marad tõlem a világra.

Egy-egy téli vasárnapon
magam bizony azon kapom,
nem bánom a reumákat
csak az emlékeim fájnak.

Mennyi volt a jövõ ára?
Vizes pelyhek milliárdja?
Mit mutatnak, hova érnek?
Milyen mélységeket mérnek?

Régi karácsonyok jönnek,
az ablakon beköszönnek.
Visszanéznek piros fények.
Háromkirályok szegények.

Átszegezve, fûrészelve
lehetnék a fenyõ lelke?
Visszaszerzett kereszt mára
lehet még a bölcsõ fája?
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Turcsány Péter

Válaszúttól 
Istenszékig

1. Válaszút, Bánffy kastély

Valamint az országút s valamint a vasút
szeli ketté a Kolozsvárról északnak vezetõ
Alsó Szamos-völgyi árteret, úgy a domb-
vidék is kétfelé válik: innen keletre már lát-
szanak a Mezõség távolabbi lankái és nyu-
gatra lágyan hajló utakkal magasodnak
Kolozs megye meredekebb dombjai.
Légies, szárnyas úton, a mezõség irányá-
ban közel fekszik a Bánffyak bonchidai
nevezetes várkastélya és a viseletében,
dalaiban, népzenéjében is sajátos erede-
tiséget õrzõ Szék paraszt-polgári települése.
Nem kellene túlzottan erõltetni szárnycsa-
pásainkat ahhoz sem, hogy hamarost eljus-
sunk az író Wass Albert õseinek, majd ma-
gának az író-gazdálkodó grófnak is otthont
nyújtó Vasas-Szemtgotthárdra: a testet-
lelket felüdítõ kertgazdálkodás, a lélek szé-
pítõ örömök, majd tragédiák, tragédiák és
pusztítások színhelyére.

A fõút jobbján megõrzött fenségében áll
a Bánffy-kastély. Ma gyerekmenhely, lepusz-
tult, vegetáló kastélykerttel. A családi címer
helyét õrzõ kovácsoltvas kapunál gyermek-
õrség (!). A kipenderült kamaszfiú románul
magyarázza, már-már rikácsolja: ne tovább!
Kezemben – jelezve egyértelmû szándéko-
mat – automata fényképezõgép. A fiúval
szembe fordulva, mégiscsak közelítve az
épülethez, határozottan hadarom magya-
rul is, gyönge angolsággal is, hogy fényké-
pezni kívánok, mûvészeti célból.

A helyzetünk komikumát feloldó és szá-
munkra – mert közben feleségem is hoz-
zánk ért – fölmentést hozó magyar köszön-
tés a jobboldali kastélyszárnytól felénk sietõ
asszony szájából hangzott fel. Hallja, látja,
mit akarunk, de tudja, hogy itt ezt nem
szabad, mégiscsak invitál a fõnökség föld-
szinti irodahelyisége felé.

– Nemzetközi projekt, program… a
fotók Bécsbe, Párizsba, Európába viszik el a

kastély szépségét – magyarul, angol sza-
vakkal keverve szónokolok, de megnyugta-
tó, megnyerõ határozottsággal. A magyar
asszonyka fordít. A román igazgatónõ (bár
ki tudhatja a nemzetiségét ebben a felfor-
dult világban) szigora lassan enged.

– Csak külsõleg készíthet felvételeket –
hallom a fordítást –, az épületbe nem mehet
be, bent senkit, semmit nem fotózhat! – „Jól
van no, jól van”, gondolom, hiszen már bent
vagyok, látom én így is a nagy lepusztultsá-
got, csak a diófa-borítású falburkolat emlé-
keztet meg a tágas termek a hajdani gazdag
életre. Nemcsak szemünkkel, de ujjunk he-
gyével is meg kellett simogatnunk az ajtók
szélétõl a hatalmas ablakmélyedésekig és 
vissza, a bejáratig húzódó igényes, gyönyö-
rû díszítésû faragást, egy XIX. századi Bánffy
nagypapa munkája; feltételezésem szerint a
valamikori ebédlõben jártunk…

Kísérõnktõl az épületbõl kifelé jövet meg-
tudjuk, hogy nem alakították át a hatalmas
dísztermet, csak raktárnak használják, le
van zárva. – 52 év hál’ Istennek nem elég,
hogy az orgazda román hivatal véglegesen
otthonának érezze és belakja az épületet; a
félelem, a zavarodottság mintha azt mutat-
ná: vissza jöhet még a gazda; az ideiglene-
sen belakott kövek, boltívek között a hely
szelleme még föltámadásra vár.
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Kint az udvaron a gyorsaság, a könyörte-
len céltudatosság a fõparancs. Frontális fo-
tók fõépületrõl, aztán balról, hátulról, min-
denhonnan. Hátul a fészer mellõl fahordó
kamaszok magánszorgalmatos kiáltozása,
mutogatása, hogy itt tilos a fotózás! A direk-
torra hivatkozom, mutatok a hivatali helyi-
ségére – és minden rendben, ha a fõnök-
ség megengedte, akkor apelláta nincs, elfo-
gadnak minket is.

Az alagsorban, ahol régen a konyha, a
pince volt, most szobák gyerekekkel… Ne
menjünk be, magyarázza tört magyarság-
gal a szintén csodálkozó gondnok.

A felvételek elkészültek. A szökõkút, a tó,
a hattyúk csak a megsárgult fotógráfiák
emlékei, de az ábrándos fényképész már-
már reméli, hogy az emeleti ablakok egyike
mögött vajúdott Albi gróffal Alili, a született
Bánffy-lány, úgy sejti, hogy az elvadult kas-
télykert keleti fái alatt tette meg elsõ lépéseit
a kisgyermek, akkor még édesanyja kezét
fogva, akitõl késõbb elvált szûkebb családjuk
sorsa, arra gondol, hogy itt gurultak elé az
elsõ testesebb magyar szavak, hogy örökre
hû társai legyenek a késõbb bujdosásra
majd kivándorlásra kényszerült írónak. 

A kastély államilag agyon-gondozott
kamasz-cerberusai is meghunyászkodva
búcsúznak. Az ajándék csokoládé megteszi
a hatást: integetnek, nevetnek ránk, ahogy
elindulunk a kaputól.

II. Válaszút, 
Református templom

A kamasz Wass Albert eszmélését, majd
alakuló költészetét, késõbbiekben írásmûvé-
szetének bölcseleti hátterét két, föltehetõ-
en már gyermekkorában jelentkezõ alap-
élmény határozta meg: Magány- és Isten-
tapasztalata.

A Virágtemetõ címû kötetben líráját a
fiatalkori (még) panteisztikus természet-
szemlélet hatja át – benne a megtalált, a
megnyugtató, a korai halálfélelmet is
feledtetõ „szent Magány” készíti fel lelkileg
(a megsejtett) késõbbi megpróbáltatá-
sokra:

Itt nem lehet
csak áhítattal járni.
Szent tölgyfa-bolt:
itt mindent megtalálni
ami volt.
Itt a Csend lakik
és a szent Magány,

- - - - - - - - - - - - - -

Lehet-e itt
Isten-tagadva járni,
és a Halált
remegve, félve várni
és megtagadni,
hogy szent a Magány,
s tagadni, itt,
hogy szent a temploma?

Nem. Soha. 
A Magány templomában

Erõteljesebb meghatározó erõvel él már
ekkor a fiatalemberben egy a panteisztikus
lét-szemléleten túlmutató tapasztalás, felis-
merés: az ellentétes, egymást rontó erõk
dacára is felismeri a „látható”, a megmu-
tatkozó Istent:
Fûben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Õ benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.

Látható az Isten
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A Bánffy-kastélytól vissza a dombok közé
vezet a vegyes lakosságú falvacska be-
kötõútja. Szerényebb táj, egymáshoz bújó
porták. A zápor-paskolta idõben is méltó-
sággal szakítja ki magának terét a reformá-
tus templom, emlékezik az alapító Bánffy-
családra és õrzõn tekint északra nézõ
ablakaival a határra.

Most, itt lépdelve a templomot körül-
vevõ erõs fenyõk alatt, a több mint három
évszázados templomtornyot túlnövõ tûle-
velû lombok alatt, Wass Albert elsõ lépé-
seinek vasárnapi színhelyén, az elsõ csönd-
re intõ anyai szó áhítatának templomi pad-
soraiban – magunk is érezzük: láthatóvá
válik Isten gondoskodó szeretetével együtt
a múlt vívódása is.

A református fõnemesi család itt tartotta
együtt a falu népével Istentiszteleteit, köz-
tük a még alig 17-18 esztendõ fiatal anya
itt, ez angyalfedelû szószék alatt adott elõ-
ször hálát Istennek a kis Wass-fiú meg-
születéséért. A kisgyermek még karonülõ
korában feltehetõen ezen a helyen találko-
zott az elsõ közösséggel, amely „Istent látni”
összegyûlt.

A falunak ebben a dombok közé nyúló
részében ma is beszélik-törik mindkét nyel-

vet a népek. Magyar asszony románhoz
fordul múlt-látó tapasztalatért, román asz-
szony pedig a magyar grófi családról
emlékezik, ma már ismét nem szégyellve
valamikori kenyéradóit.

Mielõtt betérnénk a Plébániára – itt a
szórványban is iskolát alapító Vajda Dezsõ
lelkész úrhoz –, föl kell lapoznunk a sugal-
mazó erdélyi múlt beszédes évkönyveit…
1677. A késõbbi II. Rákóczi Ferenc még
csak egy éves, mikor a Habsburg és a
török, sõt a tatár között egyensúlyozó Apafi
fejedelem legfõbb tanácsurának özvegye
helyreállíttatja a ki tudja korábban mikori
alapítású templomromot. Mit özvegye!
Apafi fejedelem úr feleségének testvére,  a
galádul elfogott és hamis okkal lehóhérolt
nagytapasztalatú Bánffy Dénes uram halála
után három évvel templomot állíttat helyre!
Ki tudja akkor még, török jön-e, német
zsoldos-e, tatár-e? Ki tudja, hogy kisem-
mizett fiának lesz-e jövõje, hiszen még
rangjához méltó iskoláztatását is akadályoz-
zák az erdélyi fõúr-társak… és ekkor a helyi
kis közösség, a fia és szûkebb családja val-
lási áhítatának szolgálatában templomot
újít-építtet Bornemissza Kata asszony. A
templom ma is, szimbólumaiban is, õrzi a
jeles asszony emlékét: a mívesen faragott
angyal, kezében a bibliával (az Ítélet
könyvével?) és alatta az asszonyok kara
nemcsak az Egyetemes Anyaszentegyházat
megújító (protestáns?) Igérõl tesz tanúsá-
got, de az örök anyaság élet-szolgálatát,
élet-akaratát és Ítéletre kész tisztes
várakozását is kifejezi mind a mai napig – és
túl e mai napon, amíg tudják az ott élõk, kik
voltak elõdeik és miért hagyták rájuk ezt a
templomot. A Bánffy-címeres márványtábla
ékes betûkkel állja az idõk rombolását s
mutatja a lélek teremtõ erejét és hitét:

A TEKINTETES NAGY
SÁGOS  BORNEMISZA KATA
ASSZONY A NEHAI TEKIN
TETES NAGYSÁGOS LOSON
CZI BÁNFI DÉNES ÚR
ÖZVEGYE ÉPÍTTETTE
MEG RÉGI ROMLÁSÁBUL
EZT A TEMPLOMOT
ISTEN TISZTELETIRE

A. D. 1677.
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A sors szeszélyébõl és kegyelmébõl
1906-ban a gróf Czegei Wass család hatá-
rozott elutasítása ellenére a húsz éves gróf
Czegei Wass Endre – császári engedéllyel
– a válaszúti kastély 16 esztendõs grófkis-
asszonyát vette el feleségül. Hamarosan a
Mikes-õsökkel ékes Wass-családfa éppen a
Losonczi-ágból való Bánffy Ilonától nyerte
új hajtását: Albi grófot, aki, ahogy nagy-
nénje emlékezik rá késõbbi keresztelõje
alkalmából: „elbûvölõ, barnahajú kisfiú
volt.” Rodostó-sors, lefejeztetés emléke…
fenyõfákkal övezett hattyúi templomnyak
a szikár, szomorú dombhátak alatt – mi-
csoda elõjelek ezek a magyarság legsú-
lyosabb évszázadában született gyermek
számára?

A hely szelleme föltámadni készül mégis
itt a válaszúti Parókián is! A népzenegyûjtõ
és népfõiskola alapító Kallós Zoltán és a
nagyszerû Vajda Dezsõ lelkész úr lelkes kis
csapata a magyar nyelv és magyar vallás
szigetévé kívánja és tudja varázsolni a
szórvány-magyarságnak e már-már elné-
mulni látszó táját is. Közel 18 községbõl

hozatván ide a gyermekeket, magyar óvo-
dát és iskolát alapítottak a parókia melletti
szerény parasztházból. Magyar ábécés-
könyv, képes mesekönyvek, képesség-
fejlesztõ óvoda és iskolai elõkészítõ a kicsik-
nek; és népmesék, népdalok, kedves fiatal
tanítónõ a kisiskolásoknak. Megvan az
akarat ebben a kis csapatban, hogy ma-
gyarnak maradjon a magyar gyermek ezen
a népiségében, nyelvében, kultúrájában
megostromlott vidéken is. (Csak szomorú
fintora az anyanemzeti jóakaratnak, hogy a
rádión keresztül is közel fél éven keresztül
gyûjtött határon túli iskolakezdõ csoma-
gokból egy sem jutott még el idáig, a
Mezõség határáig.)

Szólnunk kell a Református templom
belsõ szépségérõl, egyszerû gazdagságá-
ról is. Õsi motívumok mindenütt a varrottas
díszítéseken. Életfát körültáncoló madárkák
piros kacagása a szószék magasából, Isten-
fát tisztelõ szarvas-pár az elsõ padsorban
összekulcsolt ujjak alatt és Kallós Zoltán
csángómagyar gyûjtésébõl hozott népdal-
hímzés az úrasztali terítõn – keresztelõre,
gyászra, borúra és ünnepre szólaljon meg
itt is az örök távolba szakadottak éneke:

„Én elmegyek közületek,
Mert köztetek nem élhetek,
Valahára visszatérek,
Még kapjak meg belõletek.”

(csángómagyar népdal / jegyezte Kallós Zoltán, //
varrta Sánta Antiné Fazekas Kati /

csángómagyar menyecske Leszpeden / Moldva) 

Nádas Alexandra

Ablakunk kereszt
Kereszted ablak, ablakunk kereszt
szívemben ékkõ
ékkõbe fektettelek
ha kérdik kik vagyunk
nem kérnek választ
elítélik a magunkba facsart
hallgatag vágyat.
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Keresztem üres, ablakom tárva
szívemben oltár
áldozást várva
ha kérdik ki áldoz
én tudnék felelni
de a válasz helyére
befészkel egy árva
és átmelegszik.

Nyílt sebed vezet 
az égig

Megejtesz este, elfeledlek délig,
halott térképeden a járda,
ahová léphetek feléd,
megszegem igazad,
ûzve marad a szeglet,
ahol küzdök
...mintha magamért.

Elfeledlek este, meginogok délig,
elveszted a legféltettebb partot
térképem peremén;
megszeged igazam,
megtörik a bánat,
elindulok felkutatni:
meddig tapad földhöz az ég.

Megejtjük egymást,
felsebzett térképed bennem ég,
felsejlik: nyílt sebed
vezet az ég felé,
elindulok küzdeni érte,
felszakítom
ahol megtapadt földön az ég.

Letétbe...
Áttetszõ nappalon közelbújik hozzám
elbóbiskol az ég kékje szívemen.
Elmúlasztom a kiterített idõt 

/ megvígasztalni
elhomályosul egy üzenet.
Megszomorul a nyár dereka
s minden megkarcosított üvegtóvá

/ merevedik
egy átfagyott testhelyzetben
mely elszokott tõlem
álmatlan dideregve.
Megszögelt várakozás az enyém
egy régi ösvényen kutatom

az Úrnak keresztes tenyerét.
Kicsi lélekzet ami megtorpan bennem
és ellentmondok az éjben
lehunyt szemekkel.
Mikor megül a napnak ereje
megköt a szó
elbóbiskol az ég kékje szívemen.

Felsebzett keresztünk
Fagyott szárnyát terjeszti fölöttem
keseredett védõangyalom,
szemközt õrzöm veled kionthatatlan
bordó-terhû bánatom.

Míg elszeretnek minket irígy Égiek
s fátyolozzák napjainkból
az el nem múló jelet,
ami énbennem hordja felsebzett 

/ keresztedet.

Nehéz súlyú, áporodott levegõbe
kiröptetném közülünk most
kopott testû vágyainkat,
ólomnehéz pillánk alatt
õrizzük még:
a fényérzékeny utazó-titkokat.
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Polgár Ernõ

Requiem az istenek szigetén

(részlet a regénybõl)

XX. század, ahonnan érkeztünk,
több rossz embert csinált,

mint amennyit elpusztított.
Ahogy éltünk, már nem lehet,

ahogy kellene, még nem tudunk.

Elõszó

Az istenek szigete: Bali. Óceánoktól ölelt parányi Éden. Ahová visszatérek, a világot
teremtõ Isten színe elé. Az Alkotó, befejezvén mûvét, a Csendes- és az Indiai-óceán között
fekvõ elíziumi mezõkön pihen az üdvözültek árnyai között, szerettei körében.

Mindig, amikor családi fényképeket nézegettem, melyek sárgák és éllettelenek voltak,
mint a földre hullott õszi levelek, a gyermekkor és a múlt szereplõi oly távolinak látszottak
a megállítatlan idõben, mint a nyugvó nap a horizont mögött. Álarc takart el mindent: a
szereplõket, a díszleteket, a jelmezeket, az emlékeket, önmagamat.

Csak a tudattalan õrizte titkaim, mint a hold a fényt, amikor a nap már pihenni tért a
látóhatár peremén.

A poros kulisszák között, a múlt színpadán az alvilágból Thanatosz szállt mindig elõ,
fivérével Hüpnosszal: megtörte felmenõim lelkét, s ahogy az ógörögök vélték: teleitta
magát vérükkel. 

Thanatosz, Hüpnosz szeme láttára már ötéves koromban elhurcolta anyámat, a kitele-
pítések idején, a kényszerlakóhelyül kijelölt falucska templomából, de még nem tartotta
magánál.

A megrázkódtatás után aztán egész életemben úton voltam, hogy Istent újból meg-
találjam. Hiszen õ, amikor tehette, magához ölelt gyakran, s családom tagjait jóságának
palástjával melengette.

De a XX. századi fényképek némák maradtak, hiába rendezgettem õket. A színfalak
mögül nem léptek elõ a szereplõk, akiket a végzet, mint a meghaló és újjászületõ hold,
mind utolért. 

A gyermekkor fényes deszkáin álltam egyedül. Nem peregtek az események.
Az élõk birodalmában, ami elõttünk van: titokzatos, amit magunk mögött hagytunk:

áthatolhatatlan esõerdõ. S ha a gyermekkor tisztására mégis visszatalálunk, a múlt fénye
járja át az erdõt, mely fákkal, virágokkal, tündérekkel, démonokkal, jóságos lényekkel és
ragadozókkal teli. Folyók, vizek, égbe törõ csúcsok és mély szakadékok között, mint itt, az
istenek szigetén, ahol képzeletemben peregtek le napkeltétõl napnyugtáig azok a
jelenetek, melyeket ab initio naplómba írtam, és kötetbe zártam.

Végtelen bolyongás közepette a nagyvilágban.

Bali ( Indonézia) 2000. augusztus 2-án, Ganungan napján.

***

A mahagóni bútorokkal berendezett szoba egyik ablaka a kertre néz, a szoba másik
ablaka pedig az épület székekkel, asztallal berendezett tornácára, melyre görnyedt mangó-
fa lombkoronája borul. Az ilyen magas fáról gondolják a pápuák, hogy a fa az égbe 
vezetõ út.
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Mintha gyermekkorom helyszínére, nagyapám házába érkeztem volna! Minden a csalá-
di házból ered?

Az emeleti tornác mennyezetén mozdulatlan gekkók lógtak, és ugrottak azonnal, ha
moszkítót kellett bekapni. Losment, indonéz vendégszobát nem érdemes kivenni, ha
annak nincs mennyezete, mert éjjel nem lehet megszabadulni a bambusztetõrõl támadó
rovaroktól. És ezek a néhány dolláros bungalók csak tetõre szerelt víztartállyal üzemelnek,
amiket mandinak hívnak. A mandiból melegvíz nem folyik: a hideget is pumpálni kell. A
légkondícionált apartmanok sokkal drágábbak, ám Bali klímája nem olyan forró, hogy egy
ventillátor ne lenne elég.

Balin, látványos rituáléval, a naptári év számos hétköznapja is ünnep. A mai nap
különösen. Ma van Ganungan napja.

Reggelire a papaya-, ananász- és kiwi-szeletekbõl összeállított gyümölcssalátát szolgálják
fel elõször. Nyoman Juniawan balinéz hindu fiatalember, a recepció vezetõje, lángvörös
hibiszkuszt helyez feleségem hajába. A szálloda nõi alkalmazottai a kerti házioltárt díszítik,
és az istenek szobrait ünneplõ ruhába öltöztetik. Asztaltársaságunk tagjai már elfoglalták
helyüket. A német pszichiáter, Szumátra szigetérõl elszármazott felesége, és hosszú, fekete
hajú, gyönyörû leányuk, Sita. A pszichiáter önmagát úgy jellemezte, hogy belõle, a
csavargóból, elõbb lett gazdag ember, s csak aztán jó családapa.

A kislány hajába tûzött hibiszkusz szirmai az isteneknek felajánlott ajándék volt.
A Ganungan: a gyõzelem napja. Ünnep, mint a keresztények karácsonya. Az utak men-

tén többméteres, virágokkal teleaggatott bambuszrudak állnak, a lakóépületekben min-
denütt emelt házioltárok gyümölcstõl, élelemtõl roskadoznak. Virágok illatoznak, aranyló,
csillogó kelmék széltõl támadt suhogása hallható.

A szálloda kertjében is Ganesháé a legszebb viselet. Az embertestû, elefántfejû istené,
aki patkány hátán közlekedik. Ganesha, a trimurtinak nevezett istenhármasból: Siva gyer-
meke.

Régóta mesélik a történetet, hogy Siva hosszú útról tért haza, és felesége, Parvati
ágyában egy fiatalembert talált. Féktelen haragjában a csábítónak vélt fiatalember fejét
gondolkodás nélkül levágta, és késõbb tudta meg, hogy a saját gyermekével végzett.
Ganesha felnõtt, miközben Siva távol volt családjától. Siva bánta, amit tett, de Ganeshát,
a drága fiút, csak elõzõ élete külsõjével tudta újra életre kelteni. De nincs olyan fájdalom,
amit a múló idõ meg ne enyhítene.

A phallikus szimbólummal, a szent lingam jelképpel azonosítható Sivát számtalan
reinkarnációban istenként magasztalják. Visnu Ráma alakjában való újjászületése a leg-
népszerûbb a balinézek között. 

Ganungan napja: Ráma gyõzelmének diadala.
Ráma feleségét, Sitát, Ceylon szigetén, Lanka uralkodója, Rawana elrabolta, de Ráma

Hanuman majomisten hadseregének segítségével elfoglalta Lankát, és kiszabadította Sitát.
A bátrakat segítette a szenencse, de a harcokban sokan meghaltak: a hõsök lelke pedig a
nirvánába érkezett. Az emberi lélek ugyanis nem más, mint a testben lakozó ikerlény.

Halhatatlan, és azonosítható a vérrel.
Ezért a Biblia szigorú tilalma, mely a vérnek vagy kivérzetlen húsnak táplálékként való

elfogyasztását korlátozza? S a gyakorlat a selyemúton a messzi keletrõl a Szentföldig is elju-
tott volna?

Anyám egy csirke nyakát nem volt képes elvágni. A kivégzõ feladatra mindig talált vala-
ki mást, aki kivéreztette helyette az állatot. Haug Kató nénit a szomszédból, apámat, ha
otthon volt.

A szállodában orchidea szirmaiból, zsenge bambuszlevelekbõl készített kegytárgyakat
helyeznek el az asztalokra, a lépcsõkre, a járdákra, ahol a lelkek járnak, és táncolnak. A ter-
mészet ugyanis mindnyájunkat szabadnak teremtett, ezért természetes a szabadság
igénye az embernek és a lelkeknek.
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A balinézek, még hétköznapi étkezéskor is, bambusz levelébõl készült tányérkába fala-
tokat tesznek, amibõl õk esznek, hogy családtgjaik lelkeit megvendégeljék. Szantálfa
füstölög, s az illatos füstcsíkok, köröket rajzolva szállnak fölfelé, válnak semmivé, mint
ahogy a földi halandó a vágyak és szenvedések folyamában, a karma mindent átfogó
törvényei szerint, az újjászületések szünni nem tudó körforgásából lép ki a szanszára rend-
szerébõl, a nirvána örökkévalóságába.

A pincérnõ egy gyermek tenyerében elférõ bambuszlevéltányérba szedett mindenbõl
az asztalon lévõ ételekbõl.

– A lelkeknek… szeretteik lelkének! – mondta angolul.
„Nem tudhatjuk, hogy mit forgat a fejében a hallgatag ember” – néztem a német

pszichiátert. De, amikor megszólalt, már tudtam, hogy mit, amikor csendben volt.
– Requiem. Requiem pro familia – mondta latinul. Mert ha egy orvos egyszer megta-

nult latinul, azt használja is. Halál beálltakor azt mondja: a beteg exitált. A hozzátartozókat
ilyenkor titokzatos érzés járja át. Beavatottakká válnak. S úgy mesélik is: a doktor úr közölte,
hogy mi történt, de latinul. 

„Persze, õk mindent tudnak!” – bólogat erre a hallgatóság. És az orvos szépen beszél.
A megejtett lány anyjától azt kérdezi: „kivel koitált a gyermek?” Azt mondja: „deprimált a
beteg”, és nem azt, hogy búskomor. Ha pedig neki van rossz napja – így morog bosszú-
san: Fécesz az egész!” Pedig csak a szarra gondolt.

A papok is effélék. Amikor gyermek voltam, anyám minden nap elküldött a temp-
lomba ministrálni. Térdeltünk az oltár elõtt, és latinul felelgettünk a szentmise megfe-
lelõ részeire, de egyszer csak a Vatikán bölcs bíborosai mindent megváltoztattak. A
híveknek hátat fordító, latinul misézõ pap nézzen szembe a híveknek! Beszéljen a
nyelvükön! S ne fordítson hátat a vele együtt imádkozóknak! Kerüljön közelebb isten
követõihez!

Azóta az orvosok a latin nyelv lángjának fáradhatatlan õrzõi, mint a perzsa Zarathusztra
követõi, akik még ma is õrzik a Dárius palotáját perzselve elpusztító tûz fáklyányi lángját,
amelyet Perszepoliszban, Nagy Sándor parancsára, részeg katonák csiholtak.

Így emlékeznek ma Iránban a régi dicsõség letünt korszakára.
– Requiem familiaris. Requiem pro mater – rakosgatom magamban a holt szavakat,

amikor a balinéz pincérnõ befejezi a felszolgálást. Finomnak, melegnek, símogatónak vélt
kezének mozdulatai láttán: anyám keze jut eszembe.

Azon a forró, júniusi, bácsalmási délutánon anyám a kertre nézõ nyitott verandán
üldögélt, kezében egy nekem címzett levelet szorongatott. Apám a hûvös szobában 
szunyókált, ahogy a bácskai nobilis Bedich család tagjai tették évszázadokon át a délutáni
forróságban, s hallotta, hogy csönget valaki, de nem ment kaput nyitni, mert a látogató
beengedése anyám reszortja volt.

A ki tudja, hányadik csengõszóra apám mégiscsak fölkelt, és kicsoszogott a házból.
– Elaludt! Hát persze, gondolhattam volna, hogy ezért nem hallja! – nézett a szendergõ

anyámra.
– Jövök – szólt a kapu felé, majd beengedte a postást. Ott az udvaron át is vette a

nyugdíjat, majd elindult visszafelé a házba.
– Margit, megjött a nyugdíj! Hallod? Itt a nyugdíj végre! Betegyem a helyére a

viaszkosvászon alá?
De anyám nem válaszolt. Csukott szemmel csak ült némán a karosszékben.
– Margit! – érintette meg apám a vállát. S ekkor anyám keze lehullott az ölébõl, kezébõl

kiesett a levél.
– Uramisten!… – villant át apámon a felismerés –, de hiszen már nem is… – kimondani

sem merte.
Édesanyám örökre elszenderült. Keze még meleg volt, lelke végtelen útra kelt, s a levél,

mely nekem szólt: megcímezve, fölbélyegezve ott hevert a földön.
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„Drága Fiam! Nagyon örülök, hogy hazajöttök a születésnapomra. A szobátokat már
elkészítettem. Alig várom már, hogy lássam az unokáimat. Orsolyának túróskalácsot sütök,
mert azt szereti, Péternek madártejet fõzök. Szerelmes felednek és Neked, fiam, meggyes-
mákos rétest. Már csak néhány napot kell várni és találkozunk. Ne hozzatok semmit, ide
mindig üres kézzel gyertek! Nekünk mindenünk megvan és az a legnagyobb ajándék,
amikor hazalátogattok. Mindig átölelve Benneteket!”

Drága Mama! Utolsó leveledet megkaptam, mely ott hevert a földön, a verandán. Ez
számomra nemesebb, mint a gyémánt, fénylõbb, mint a címer, drágább, mint bármely
kincs. Belõle olyan szeretet árad, mely egész életemet átmelegíti, fénye messzebbre világít,
mint a nagyapponyi Apponyiak és a széki Forrók régmúlt és a feledés lomtárában
porosodó tettei.

Kezed mennyi szeretetet adott! Amikor kisfiú koromban pólyáztál, fésültél, símogattál,
etettél, ápoltál, elaltattál. Negyven év múltán is élénken emlékszem, amint a ház elõtt állva
integettél, s én egyedül indultam óvodába. Akkor még nem kellett kísérgetni a gyerekeket,
alig volt forgalom az utcán. Egy-egy lovasszán csilingelt az utcákon. Egyikükre felka-
paszkodtam, s integetõ kezed egyre távolodott tõlem. S még hallottam a hangodat:

– Ma jön a Mikulás! Biztos hoz neked valamit!
A kéz, édesanyám keze most is melegít. Itt, Bali szigetén, az asztalnál, a reggel mély

csöndjében most is hallom a hangját:
– Fiam – s a kéz mintha megérintené arcomat. S most felcsendül Verdi Requiemje –

Carlo Maria Giulini vezényletével.
A kórus és a quartett lángolva énekli: „Kyrie eleison. Christie eleison. Kyrie eleison.”
Eközben az étteremben reggelinket elfogyasztjuk.

Anatole France
(Franciaország)

Victor Hugo emléke
Kétszáz éve, 1802. február 26-án született Victor Hugo. „A század két éves volt” – egyik

verseskötete nyitóverse kezdõdik így, s ebbõl kiderül, hogy õ maga is minden ízében
százada gyermekének tekintette magát, annak a századénak, amelynek 75. évében
„katasztrófát kiáltó Kráter nyitott szájához” hasonlítja költészetét, és amely nélküle nem
lenne az, ami. 1822-ben adta ki elsõ, korszaknyitó verseskötetét, az Ódákat, 1827-ben a
Cromwell híres Elõszavában megteremtette a romantika elméleti alapjait, 1830-ban az
Hernani bemutatásakor kitört „csata” ugyancsak fordulópont nemcsak a francia, hanem a
világirodalom történetében is. Felsorolva feledhetetlen mûveit – a Párizsi Notre-Dame
(1831), a Ruy Blas (1838), a Nyomorultak (1862), a Kilencvenhárom (1874) címû
regényeit – egyben húsz éves számûzetést (1851-1870) is vállaló, III. Napóleon
amnesztiáját büszkén visszautasító (1859) emberi nagyságára is emlékezünk. Verseit
olvasva és újraolvasva, kétszáz év távlatából is tisztán, óriásként áll elõttünk Victor Hugo,
„Victor, sed victus”, a „legyõzött gyõzõ”, azaz inkább: a legyõzetésében is gyõzedel-
meskedõ Költõ. Az alábbiakban olvasható (magyarul elõször megjelenõ) szöveg érde-
kessége, hogy a költõ születésének 100. évfordulóján, 1902-ben elhangzott emlékbeszéd-
része.  

1885. június elsején Párizs népe, Franciaország és a gondolkodó világ színe-java egy
koporsót kísért a Diadalívtõl a Panteonba. Nappal volt, de égtek az utcai lámpák, rajtuk
fekete szalag. Az ünnepélyes menet gyász-oszlopok között haladt, ezek azonban ezúttal
nem csaták neveit viselték, hanem könyvek címeit. Mert a tiszteletadást, amely eddig kirá-
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lyok és császárok, uralkodók és hódítók kiváltsága volt, a meghatott nép most a munka és
a gondolat emberének adta meg, aki hatalmát csupán a nyelv által gyakorolta.

„A Gondolkodónak!” Vissza-visszatérõ szó volt ez a dicsõséges halott mögött vonulók
gyász-lobogóin. Ez a szertartás, amely nem állami rendeletre történt, hanem a közakarat
csodálatos megmozdulása volt, az emberiség új korszakát jelezte. A pompa, amely idõtlen
idõk óta az erõt és az erõszakot szolgálta, elõször hirdette a békés szellem hatalmát, az
ártatlanság dicsõségét. Ékesszóló temetés, az új eszme nagyszerû jelképe! Annak jele,
hogy az emberek szívében a vak engedelmességet felváltotta immár a szabad gondolat,
az önkényuralmat a szabadság, a nyers erõt az értelem, a háborút az igazságosság és a
béke, a gyûlöletet a szeretet és a testvériesség.

Aligha tudta, inkább érezte a nép, mit indított el egy évszázaddal azelõtt a Bastille
ostromával, amint Hugo temetésekor is inkább megérezhette: nem egy költõt dicsõített
csupán – bármily nagy költõ volt is valóban – hanem a költészetet magát, a Szépséget. Az
oly sok gondolatot, szót teremtett agg költõ felmagasztalásával mintha a szó és a gondo-
lat fennhatóságát ismerte volna el!

Ebben a szellemben, ilyen szívvel ünnepeljük ma Victor Hugo születésének évfor-
dulóját. De vigyázzunk, ne csináljunk istent egy költõbõl, tartózkodjunk a bálványozástól,
még a nagy emberek megbocsátható bálványozásától is! Ne állítsunk új dogmát a régiek
helyébe! Ne váltsa fel a teológus és a pap tekintélyét most a szabadgondolkodó és a poéta
megkérdõjelezhetetlen igazsága. Hiszen minden ember esendõ, olykor hibázik, útját
veszti, tanácstalan. Ne tagadjuk meg még a legnagyobbaktól, a legjobbaktól sem a
szellem elernyedésének, az értelem elbizonytalanodásának szent jogát! A legbölcsebbek is
tévednek. Ne higgyünk vakon ember fiának!

Victor Hugo eszmei és politikai hitvallása aligha tûr besorolást. Gondolatai hol ragyo-
góan világosak, hol homályosak és zavarosak, ellentmondásaikban is bõségesen áradók,
egyszerre fölényesek és félénkek, mert embertömegek gondolatai, egy egész évszázadéi,
amelynek maga – õ mondotta – csupán zengõ visszhangja volt. Ezért aminek most
tisztelettel adózunk, az sem csupán egyetlen ember életmûve, hanem Franciaország és az
egész Emberiség egy évszázada, a tizenkilencedik század, amelynek álmait és ábrándjait,
tévedéseit és jóslatait, szerelmeit és gyûlölködéseit, félelmeit és reményeit Victor Hugo
bárki másnál hûebben fejezte ki.

Gyermekként (amikor a háborútól kimerült Franciaországban helyreállt a monarchia)
királypárti volt két király alatt, majd a júliusi forradalom idején monarchistának és „liberális
imperialistának” érezte magát. De már ekkor heves és megfoghatatlan rokonszenv ébredt
benne a nép iránt. És némi túlzással talán még szocialista is volt, mielõtt a Köztársaság igaz
hívévé vált. És milyen késõn, csak 1849-ben lett az! E szellemi változás minden okát talán
még õ maga sem ismerte fel. Késõbb ezt írta:

„A Szabadság legyõzöttként jelent meg nekem. Június 13-a után a Köztársaságot a föld-
re sújtva láttam, s a Szabadság joga szíven ütött, annál is inkább, mert haláltusáját vívta.
Akkor mellé álltam.”

És ettõl a naptól fogva védelmezõjévé vált, tettben, szóban egyaránt. És miként 1850-
ben, miként mindig: a szabadság ellenségei folyton a szabadságra hivatkoznak. A szabad-
ság nevében kívánják megfojtani a szabadságot. Mint ahogyan az a próféta, aki fátylat
borított arca elé, mert senki sem hitt volna neki, ha az arcát is látja, ugyanígy rejtik a
szabadság ellenségei igazi nevüket a liberalizmus álarca mögé.

Polgártársaim! Leplezzétek le a csalókat és az álszenteket, mentsétek meg a Köztársa-
ságot, amelyet nem azért védelmezünk, mert az, ami, hanem azért, amivé válhat és amivé
válnia kell: a Köztársaságot, a reformok és a haladás intézményét, a Köztársaságot, amely
holnapra demokratikus lesz és társadalmi igazságosságot hoz, és elvezet bennünket abba
az egyetemes Köztársaságba, a jövõ Köztársaságába, amelyet az idõs Victor Hugo oly fen-
ségesen jövendölt meg:
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„A véres csaták után – mondotta prófétai hangon – felfedezések következnek; a nem-
zetek nem hódítanak többé, hanem nagyokká és felvilágosultakká válnak, az emberek
nem katonák lesznek, hanem munkások; megtalálnak, kitalálnak, feltalálnak, az ölés nem
lesz többé dicsõség. A gyilkosok helyébe az alkotók lépnek.”

Polgárok! A nagy költõ születésének évfordulóját ünnepeljük, s az általa megjövendölt,
eszményi és szükséges Köztársaságot nekünk kell elõkészítenünk, siettetni az eljövetelét,
leküzdve mindenütt az önzés és az erõszak szellemét, szakadatlanul munkálkodva a tár-
sadalmi igazságosságért és az igazi szabadságért, amely nem tûrheti el, hogy önmaga
ellen fordítsák.

Victor Hugo

„A lelkem olyan...”
A lelkem olyan, hogy sem ember, bármily mostoha,
Sem eszme meg nem rémíthetett soha,
Biblia vagy Korán a szívemnek nem hatalom,
A fondor szót gyûlöli az, s a zsarnokkal dacol,
Nem félek, hisz sóvár vágy sem kerget,
Konokságomon így nem foghat rémület,
Dölyfös vagyok, mint súlyos szikla tömbje, 
Erõszakkal sem tehetnek tönkre,
Nem hajt vágy elõre, félelem sem hátra,
Megvetéssel nézek a kincses világra,
Mert elmondhatom, igen, lelkem elégedett,
Megkapta, mit kívánt, s nem is kért egyebet,
Csöndes imám, igen, régen valóra vált,
Az istenek kegyesek, nem félem a halált, 
Nekem nem kell szobor, sem Traianus oszlopa –
Velem marad mindig: a kedvesem mosolya. 

(Párizs, 1870. november 17.)

V. Tóth László fordítása

Júlia Weiteder Varga
(Németország)

Határaim mozgása
Amíg ki nem nõ a sarokból a szék
a szürke falból a piros          amíg
be nem áradnak a zöld levelek szobámba

amíg remeg ez a kép bennem a nyitott
ablakszárnyak között a melegben

addig és azelõtt
csukott szemhéjam mögött
mindig megõrzöm agyamban ezt
amíg ki nem dõl a diófa magától

addig tartják a képek bennem a világot
addig amíg az egész lombostul a
földre zuhan.
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Határaim kitolódása
A kés élén megcsúszik a szemem         persze
ránézni nagy merészség            pedig nem is
olyan fontos ez a tapasztalat
nem a korom az           ami kíváncsivá tesz
inkább csak úgy magamtól szeretném városomat
egy vékony vonalban összefogni         gondolataimat
ponttá zsugorítani     hogy azok a nagy fogalmak a végtelenrõl
meg az idõrõl     beleférjenek tenyerembe
hogy az olló az ujjam legyen ami     hajammal erõmet is levágja
és nevethessenek rajta
mert érzem     hogy erõm nemsokára kinõ

Mozgásom határai
Elkékült bõrömmel tapogatom a hideget
ugyanaz a nap         ami a jégen csillog
mint a vízen
délben
izzadtság gyûlik homlokomon
ugyanaz a nap
ugyanaz a mozgás          mindig keletre
soha nem unom meg
csak attól félek   hogy ez a nagy repülés
ez a nagy forgás egyszer elveszít engem

(A szerzõ Aachenben él, ezek az elsõ, Magyarországon megjelenõ versei.)

Eduardas Miezelaitis
(Litvánia)

A csoda
Már akkor is voltam, amikor Babilonban Szemirámisz
kertjét ültették... Mit tettem akkor?
Ástam és fákat ültettem... Akkor is voltam, amikor Egyiptomban
a homokban piramisokat emeltek a fáraóknak... Mit csináltam ott?
Köveket cipeltem és építettem... A homoksivatagon átgörgettem
az izzó napkorongot s a piramis tetejére tûztem...
A föld porából és a kavicsos murvából föltámadtam,
mint az arany Fõnix-madár és már
akkor is voltam én...
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Már akkor is éltem, amikor Efeszoszban
Artemisz szentélyét építették... Mit csináltam akkor?
Márványt cipeltem és faragtam... Akkor is voltam, amikor
a zseniális Pheidiász Olümpiában az óriási
Zeusz-szobrot véste. Akkor is éltem, mikor
Halikarnasszosz mauzóleumát emelték, és
Rodosz-szigetén a Napistennek a Kolosszus épült,
amikor Alexandria kikötõjében a viharra, szélre
figyelmeztetõ világítótorony állt; mint a hegyszikla,
olyan nagy voltam akkor is...

Mit mûveltem?
Semmi különöset: míg a földi istenek háborúztak, marakodtak,
és szétrombolták a köveket, és kifaragtam belõlük
azokat a csodákat; az istenek és az istenemberek
már rég nincsenek a mauzóleumokban, de én,
a csodatevõ, és csodáim élünk mindörökre.

Ki vagyok én?
Rabja a földnek. Szántok, köveket cipelek. Kertet mûvelek... és
az istenemberekkel összemérve szerények az én mûveim. Valóban
megteremtettem a hét csodát; ezért a nyolcadik
csoda már akkor is én voltam, s az is maradok,
és leszek.
A földre gurítom a gömbölyû napot,
akárcsak a ciklotront; elérek a csillagokba;
s a laboratóriumban megszületik a homunculus, –
és segít nekem megérnem a mítoszt – Ábrahám korát;
akkor majd letörlöm arcomról a vérként csurgó verítéket, és
mosolygok én, az ember, e világnak
nyolcadik csodája...

Bán Péter fordítása

Dohy Attila

Távozók
Nincs már az út, nincs járható irány.
A távozók sehol-sincs arca-fénye
helyén a tér árnyékból újraszõve:
lakatlan, légüres hiány – 
Fa nedve old, s bár álruhában –
tartóztat illat-ág-bogán,
itt körvonalakba zárni újra
téged már varázsszó se tudna,
– így hagyna rám... –

Senkire várok, az idõ elragad.
Örvénylõ repkény rejtekén az ágak
a vágytól, a kíntól vállig rongyosulnak,
s érinteniök sem szabad –
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Éjszaka lett. S bár vak sötétben,
mint láthatóságon túli fényben
ragyogni vél is hamvába holt,
s tovább fakuló szürkeségem,
tudom, te nem jössz vissza értem:
– a való kiolt... –

A Hold sehol. Esõ és szél kísér,
hogy porba rajzolt arcod eltörölje
S e többkiterjedésû bálványt emel majd a tér –
S a földbõl, falombból, méz ízébõl
összerendezõ szeretetbõl
gonddal szõtt, féltett másodon
ha átlényegültek már a fények,
körvonalainkból, mint a lélek,
kilépek én is.
Távozom...

Kipke Tamás

Hofmann mesék

(részlet egy készülõ csalá(r)dregénybõl)

Nem tudom, mi zajlik a fejemben, nem tudom, milyen folyamatok mennek végbe
napra nap vagy akár percrõl percre, mintha egyre kisebb lenne az agyam, és minden
lépésnél odaütõdne a koponya belsõ falához. Ezzel a fájdalommal élek hónapok vagy
talán már évek óta, idõérzékemtõl is részben cserbenhagyatva; ezzel a szinte sosem szûnõ,
inkább csak hullámzó erõsségû fájdalommal élek, és azzal a balsejtelemmel, hogy a fáj-
dalom csak a kisebbik rossz. Majdnem minden viszonylagos, a könnyem csorog néha a
kíntól, próbálok úgy járni, hogy minél kisebb rázkódásnak tegyem ki a fejem, ettõl aztán
valami különös merevség uralja el a testtartásomat, megváltozik a csontozatom egész sta-
tikája, máshogyan terhelõdik a gerincoszlop, másképpen támaszkodnak egymásra a
csigolyák, testem templomának építõkövei közül olykor kigyûrõdik a malter. „Gerincsérv”,
mondja a doktornõ a rendelõben, akivel egyre többet találkozom, hetente látogatom a
negyven év körüli, vékony asszonykát, akinek szív alakú arca van, a vasárnap esti misétõl
már csak rá gondolok, vagyis egyre többet gondolok rá, hogy hétfõn idõben ébredjek, el
ne felejtsem, miért is szól a vekker, hogy idejében elkészüljek, úgy mosakszom és öltözöm,
mint aki találkára megy, negyed nyolckor bent ülök már a fehérre meszelt váróban, sok-
szor én vagyok az elsõ, elõfordult, hogy a takarítónõ nekem nyitotta ki az utcai üvegajtót,
„de sürgõs, de sürgõs...”, méltóságomon aluli lett volna válaszolni, meg nem is jutott
eszembe semmi: ez volt talán az elsõ gyanús jel. A pattogzó fehér festésû padon próbálok
fájdalommentesen ülni, elõbb még kinyitom a váró ablakait, nehogy megizzadjak, mert
akkor hiába volt a hosszas pipere, és csatakos és szagló testet kellene kivetkõztetnem a dok-
tornõ elõtt, aki nem ezt érdemli, nem is szólva arról, hogy ez, úgy érzem, hozzám is mél-
tatlan. „Van itt ez az enyhe gerincsérv, amit hamarosan meg kell operáltatni, de a fejfájása
még jobban nyugtalanít”, úgy mondja ezt, mint egy aggódó feleség vagy egy régi jó
szeretõ, nagyapám korában õk még mind magázták a szeretett férfit, ha jól emlékszem. A
fejem az, ami engem is jobban nyugtalanít, a két fájdalom nyilvánvalóan összefügg, a
fejfájást kerülni próbálván jött a másik, de lehetne akár fordítva is, mivel néha azt

PoLíSz



81

képzelem, hogy a gerincprobléma az agyra is kihathat, átvitt értelemben ezt sokszor lát-
tam már, elgerinctelenedõ emberek agyi mûködései is egyre súlyosabb zavarokat mutat-
tak, de talán van ennek fiziológiai alapja is, mert miért is ne lehetne. Ezt nemigen van alkal-
mam megkérdezni a doktornõtõl, odakint a váróban mindig halkan morajlik a várakozó
betegek tömege, és a doktornõn is érzem ilyenkor már a fokozódó türelmetlenséget, még
kedvesen mosolyog, de szemével jelez az asszisztensnõjének, aki kezdi bekérni a
következõk iratait, szóval minden hétfõn fél óra után egyre világosabb számomra, hogy
eddig tartott a mai együttlét, még egy gyors vérnyomásmérés, a felpumpált mandzsettá-
val szorított karom az üveglapos íróasztalon, fölfelé fordított tenyerem olykor véletlenül
hozzáér az elõrehajló doktornõ melléhez, zavart pillantásunk valami félmosollyá oldódik,
enyém a csínytevõ kamaszé, az övének a nyitját nem ismerem, és biztosan tudom, sosem
is fogom megnyitni az övét, marad magasan övön fölül ez a röpke érintés, már ameddig
még maradhat, „azért ez sincs rendben egészen”, a doktornõ ingatja szép, szilva alakú
fejét, én meg töprenghetem, hogy ez a vérnyomáson kívül vonatkozik-e másra is. 

Amikor elkezdtem írni, nem tudtam még az okát, valami belsõ kényszer hajtott, hogy
följegyezzem az életem fontosabbnak hitt eseményeit, aztán ez a fej- és derékfájás min-
dennap odaterelt az ablak elõtt álló asztalomhoz, hogy a leeresztett redõny félujjnyi résein
beszûrõdõ fényben az öreg, még nagyapámtól örökölt írógépen kizongorázzam magam-
ból a fájdalmaimat, néha tényleg mintha akkordokat akartam volna fogni az idõvel
megsárgult, valaha fehér billentyûzeten, Schumann fájdalmas harmóniái szóltak bennem,
miközben beethoveni füleim nem hallottak mást, mint monoton zakatolást és fogak között
mormolt szitkokat, amikor összeakadtak a gép betûkben végzõdõ csápjai. A kopott
Remington írógép körül most üres a hatalmas asztal, amelyen valamikor magas oszlopok-
ban álltak a kijavítandó dolgozatfüzetek, kedvetlenítõ éjszakai olvasmányaim, én már
akkor, harminc évvel ezelõtt is világosan láttam, amirõl évtizeddel késõbb kezdtek aggodal-
maskodni a filoszok, amivel ma már a házunk földszintjén a kövér kocsmáros is tisztában
van, hogy a Gutenberg-galaxis végképp véget ért, azok az éjszakákon át javított magyar
dolgozatok egy írástudatlan nemzedék leszámolását jelentették az anyanyelv irodalmi vál-
tozatával, a zavaros mondatok náluknál is zavarosabb gondolatok kusza küllemû lenyo-
matai voltak, olyan fiatal emberekéi, akik már nem akartak a múlt írásos nyomai fölé hajol -
ni, és maguk sem akartak ily módon nyomot hagyni, ilyen lehetett diákként az utódom is
a gimnáziumban, aki ilyen is maradt, amikor ötvenkilencedik születésnapom másnapján
egy másfél órás beszélgetés keretében átadtam neki az osztályaimat, „tudod, Tamás
bátya”, mondta az igazgató, és röhögött, azt hitte, szellemes, „te már nyugdíjképes vagy,
a fiataloknak meg kell a hely, és nincs több tanári állás az iskolában”, a könyvekben cédulák
jelölték, hol tartanak a másodikosok és hol az érettségi elõtt állók, gyöngybetûimmel teleírt
további cédulák arról, hol mivel egészítettem ki a kötelezõ anyagot, de a kopaszra bo-
rotvált fejû, kidobóemberre emlékeztetõ utódom csak legyintett, ez nem érdekes, „felejt-
sük el, abból kell kiindulni, amit a gyerekek spontán olvasnak”, egy türelmét lassan
elveszítõ gyógypedagógus arckifejezésével nézett rám, „elölrõl kell kezdeni az egészet”,
pontosabban õ úgy mondta, hogy „elõrõl”, már nem bántam, hogy holnaptól, úgymond,
szabadságon vagyok, vagyis be se tegyem a lábam az iskolába, mit keresnék ott, ha már
az úgynevezett tanárok is feladták, nem, én nem fogok elölrõl kezdeni semmit, abban nõt-
tem föl és abban éltem, hogy az ember dolga a folytatás. 

A fájdalmak naplójaként kezdõdött a dolgozatjavítások idõszakát követõen a pöntyögés
az írógépen, a gyógyszerek hatásmechanizmusának tanulmányozásából különféle
prognózisokat fogalmaztam magamnak, a folytatás lehetõségeit latolgatva a várható mel-
lékhatások jelentkezése esetén, melyek között a fullasztó száraz köhögés, az alsó végtagok
megduzzadása mellett a memória kisebb-nagyobb zavarai is felsoroltattak; egyre világo-
sabbá vált elõttem, hogy valójában a folytatás esélyeinek növelése érdekében, a felejtés
ellen írok. A folytatás valamiféle kimondatlan életelvemmé lett, gyerekként is az foglalkoz-
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tatott, honnan jöttem, kiknek az élete folytatódik bennem, nagyapám, aki légnyomást
kapott a háborúban, sokat mesélt a magáéról, de mindig csak két-három történetet
ismételgetett, hebegve-dadogva, végtelen számú változatban, Napa, mondta és a mellére
bökött, amikor az elsõ személyes névmás következett volna, sosem mondta, vajon miért
nem mondta soha, hogy én?, Apa viszont nem volt hajlandó segíteni az eligazodásban,
„ne gyötörd szegény öreget”, csak ennyit mondott, ha Napa történeteibõl próbáltam
kibogarászni a valóságot. 

Bereczki Károly

Hiszek a naptárnak
Nagyon örültem az újévnek, már-már arra gondoltam, hogy nem is lesz újév. Aztán

mégis újév lett, mert tegnap fölkeresett egy csinos hölgy és közölte velem, hogy boldog
újévet! Majd kiterített egy sok száz rubrikával teli papírlepedõt és megkérdezte tõlem, hogy
mit akartam tavaly.

Feszengtem, arra gondolva, hogy esetleg valaki el is olvassa, hogy mit akartam tavaly
és aztán a fejemre olvassa, hogy soha nem sikerül, amit akarok. Kerülõ utat választottam. 

– El akartam menni Velencébe – vágtam ki bölcsen, de bár ne tettem volna, mert
rögtön beírta egy rubrikába. – Az az igazság – izgultam –, hogy tulajdonképpen nem is
akartam elmenni. 

A hölgy ezt is beírta.
– Na jó – adtam meg magam. – Az úgy volt, hogy nem is én akartam menni, hanem

a feleségem, de nem kapott szabadságot.
Ezt is leírta.
– Arról nem is beszélve – idegeskedtem –, hogy a gyerekek miatt egyikünk sem akart

Velencébe menni. Anyósomat ugyanis kórházba vitték, én meg kificamítottam a bokámat
egy focimeccsen.

A hölgy buzgón jegyzetelt. 
– Folytassa! – mondta kedves mosollyal. – Nagyon érdekes dolgokat tetszik mondani. 
– Hát jó – legyintettem. – Az az igazság, hogy azt akartam: a feleségem menjen a gyer-

mekekkel, s én maradjak itthon. Kérem, hogy ezt ne írja le, a feleségem még nem tudja. 
– Tõlem nem fogja megtudni – mosolygott kedvesen. – Nem maga az egyedüli, aki

ilyesmit akart.
Felbátorodtam.
– Na, ha így, akkor legyen. – Azt is akartam tavaly, hogy emeljék fel a fizetésemet! –

mondtam epekedve és lestem, hogy leírja-e. Leírta. 
– De nem emelték fel – bólogatott megértõen. – Holott megérdemelte volna, ugye?
– De még mennyire! – helyeseltem buzgón és észrevettem, hogy csinos a csaj. Kedve-

seket is mondtam neki, írja csak le, hátha elolvassa a fõnököm is, és tényleg fölemeli a
fizetésemet. – Továbbá azt akartam, hogy vegyek egy szép autót, csöndes családi házat,
balatoni nyaralót. Aztán olyan Zanussi hûtõszekrényt, amit ha bekapcsolunk, hût is.
Mikrohullámú sütõt, fitness borotvát és toronyórát láncostul.

Leírta.
– Te jó ég! – fohászkodtam – ez a csinos csaj meghozta az újévi szerencsémet. Hiszen

nem jött volna ide és nem írná le, hogy mi mindent akartam tavaly. Talán idén meg is való-
sul mindaz, ami tavaly nem sikerült. Igen, kimondottan csinos, okos kislány a hölgy. Csak
kérdezzen, van még a tarsolyban! Kérdezett.

– Hova akart még menni?
– Párizsba és a Kanári-szigetekre – mondtam büszkén. 

PoLíSz
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Mosolyogva bólogatott: – És nem ment... Miért nem? – Rámnézett és olyan volt a tekin-
tete, mint a vizsgálóbíróé.

– Hát... – hebegtem. – Elõször is télen nagyon hideg volt, nyáron meg nagyon meleg.
Másszor meg se hideg, se meleg, az se jó. Harmadszor mindig másra kellett a pénz,
amibõl a tavaly többet reméltem, de keveset kaptam.

– Tipikus – írta buzgón a rubrikába. 
– A naptár nem nekem dolgozott – próbáltam kivágni magam a kutyaszorítóból.
Leírta.
– Idén magának fog dolgozni a naptár? – kérdezte kedves mosolyával.
Zavarba hozott.
– Nézze – nyögtem fáradtan. – Én hiszek a naptárban.
Leírta és összehajtogatta a papírlepedõt.
– Higgyen is, kedves uram! – búcsúzott kedvesen és elment.
A toronyóra nem is kellene – töprengtem távozta után. – Csak a többi, ha már újévet

írunk!

Ferenczi László

Hatvannégy
Felfoghatatlan és varázslatos
És ahogy hajdan mondták:
A legjobb meg sem születni.

Mintha
Az éjféli hírek után. Mintha hatalmas
elsötétítõ papiros lenne az ég.
Régebben szeretkezés hajnalig,
Ma is gyakran munka hajnalig.

Mintha a Bourbonok távoli fattya lennék,
nem tanultam és nem felejtettem semmit.

Nyíregyházi 
napló

Egy villanás – mint már annyiszor
de most talán mégis utolszor
mosoly, döbbenet, mozdulat
de a képzelet már túlontúl
ismeri korlátait

És mégis: köszönet

x x x 
A Fókalány a ház udvarán
kenyérmorzsát szór a galamboknak
két kövér galamb nem a morzsákra éhes
elûzi a két sovány galambot

x x x 
Egy rovar játszik a papíron
a golyóstollat próbálgatja
sétál, szalad, ugrik, repül
bármikor agyonüthetném
kenyérmorzsával kínálom
játszik tovább, túl nagy neki
nem-ismerem nevû rovar a papíron

x x x 
Minden hónapban minden nap
újabb halottal gazdagszom
még bizsereg ujjamban hogy tárcsázzak
de még nem találták föl azt a telefont

Némi tekintély leplezi
hogy esendõ minden pillanat
örök anarchista magam elõtt
nevetséges így leszek

Megnyugtató hogy nem pótolhatatlan
Egy-két embernek így is hiányoznék
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Pálfi Ágnes

Faustina
nyíljon néktek a tér az idõ
s a táncparkett ördöge járja
míg én a halál kanyarát beveszem
varázskört vonva körétek –

hajnalodik és nem jön az álom
nem ért földet a vágy – nincs kegyelem
látom amint Luciferrel a kertben
Sophia ébred – és villan a kés

kettészelt alma a testem

Idillium
Döngölt szobánkba lépek 
pendelyes fehércseléded 
hol gyertyaláng 
futtatja körbe árnyad

fiunk sípot farag, s a lány 
ki rám hasonlít, lágy diót 
mártogat sûrû mézbe —

Úgy vonsz magadhoz aztán
(az éj csillagtalan
s tudom, hogy álmodom)

mint hóesésben fuldokló bakák
hajolnak anyjuk tengerkék ölébe —

PoLíSz

BÖLCSÕHELYÜNK KÖRÜL – TÁJHAZÁK

Váczi Gábor

A víz és az ember
Isten, miután megteremtette a Világot, embert is teremtett a világba, hogy értelmet

adjon létezésének. Meghagyta az embernek, uralkodjon a földön, gondozza, ápolja azt.
A teremtéskor kapott feladat minden ember számára örök, kötelezõ érvényû. Isten nem azt
várja tõlünk, hogy érintetlenül hagyjuk vagy leigázzuk a világot, hanem hogy jó
kertészként, jó gazdálkodóként, a természet lehetõségeit okosan felhasználva gondozzuk
környezetünket. A Teremtõ értékelését, vizsgaeredményünket csak halálunk után ismer-
hetjük meg, ezért pontosan nem tudhatjuk azt sem, jó úton járunk-e természetalakító
munkánkban. Ugyanakkor a Teremtõnek mindig is voltak prófétái, akik vagy a szellemi-lelki
egészségvédelemrõl, vagy, modern világunkban, a környezet, a természet védelmérõl nyi-
latkoznak. 

Napjaink egyik legnagyobb környezetvédõ prófétája, az osztrák etológus Konrad
Lorenz (1903-1989) elégtelen érdemjeggyel minõsítette a civilizált ember kertészkedõ
munkáját. A ma kertészeit, a civilizált embereket bûnözõknek tartja. Szerinte (és prófétai
véleményével nincs egyedül) az emberiség számláját nyolc halálos bûn terheli, többek
közt az élettér elpusztítása, a tradíció lerombolása, az érzelmi elsivárosodás, az atomfegy-
verkezés. A bûnözõ magatartás lételemévé vált a civilizált emberiségnek, emiatt a bûn már
nem is bûn többé, a bûnözõ pedig nem bûnös, csupán a korral haladó világpolgár. 

Egy vallásos embernek, egy hívõ kereszténynek az a feladata, hogy Jézushoz hasonlóvá
váljon, tanítása szerint éljen, összhangban önmagával és a természettel. A helyes gyakor-
lati keresztény életet jól példázza Szent Ferenc, akinél az Isten szeretete, az ember szeretete
és a természet szeretete nem válik külön. És ha valaki valamit szeret, az nem akarja uralma
alá hajtani, nem akarja megalázni, leigázni, elpusztítani. Hamvas Béla gondolatával élve,
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az igaz ember tudja, hogy a világ urá-
nak a trónja készen van, de nem
kívánkozik bele. Meghagyja a trónt
Istennek. Hamvas szerint a világ azért
pusztul el, mert az emberek egymást
felöklelve igyekeznek az üresnek mu-
tatkozó trónba ülni.

Nem minden ember keresztény, s ha
keresztény is, Szent Ferencekbõl persze
csak kevés van. Ezért minden embernek
el kellene gondolkoznia azon, hogy õ
mennyiben járul hozzá környezete
pusztításához (senki sem hiszi, hogy
köze lenne ehhez), miben lehetne vál-
toztatnia, hogyan lehetne példát
mutatnia. A Jézus tanítását komolyan
vevõ hívõ például tisztában van vele,

hogy bûn, ha olyan hivatást választ, ahol szabad hazudni vagy az igazságot átértelmezni.
Ugyanígy bûn például egy természetvédõtõl, ha dohányzik, vagy ha gépkocsit üzemeltet.
A probléma gyökere abban van, hogy ma már egy „igaz keresztény” számára sem számít
bûnnek a foglalkozásszerû hazugság, sõt, jól fizetett ügyvédnek, kereskedõnek lenni a tár-
sadalom szerint pozitív dolog. Ugyanígy nem bûn egy természetvédõtõl, ha autóval
közlekedik, sõt, ahhoz, hogy bajbajutott állatokon segíthessen, szükséges is a gépkocsi.
Ugyanakkor tudjuk azt, hogy egyetlen gépkocsi elõállítása, fenntartása milyen jelentõs
természeti károkat okoz. 

Lorenz szerint a közelgõ világkatasztrófát, az élet alapjainak (a föld, a víz, a levegõ, a
tûz egységének) elpusztulását a hatalom birtokosai (a politikusok, a gyárosok) még
megakadályozhatnák. Hogy miért nem teszik ezt? „Nem tudok mást, mint mindig
ugyanazt hajtogatni: a pénz és a hatalom birtokosai csak nem olyan erkölcstelenek,
hogy hagynák szomjan halni saját gyermekeiket és unokáikat, ha az összes víz vissza-
vonhatatlanul megfertõzõdik, inkább talán nem hiszik el, hogy ez a veszély fennáll.
Ugyanúgy, ahogy nem hiszik el azt sem, milyen veszélyes az atomenergia, a vegyipar,
az erdõpusztulás, stb. Az ember így eltorzítja a valóságot. Mindig csak az valóságos
számára, amivel nap mint nap dolga van, amire õ hat, és ami visszahat rá. És ezért a
felelõsök, akik a környezetért felelõsséggel tartoznak, nem hiszik el, hogy a veszély ilyen
közeli, ilyen nyomasztó és sürgetõ, mint valójában.”(Mentsétek meg a reményt, Európa
könyvkiadó 1991) 

TÁJOLÓ
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Most induló sorozatunkban környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési szem-
pontból szeretnénk áttekinteni hazánk, tágabban Kárpát-hazánk vidékeit, külön figyelmet
szentelve az egyes területek szellemi örökségének is. Hiszen múltunk, kultúránk ugyanúgy
magán viseli a természet emberalakító munkáját, mint ahogy a természet a mi
tevékenységünket. Egy-egy magyar táj ízét, kultúráját tükrözi a helyi bor, az ételek, a
ruhák, amelyeket hétköznapokon, ünnepnapokon viselnek az emberek, a tárgyak,
melyekkel otthonaikat díszítik vagy mindennapi munkájukat segítik. A hangszerek,
melyekkel éneküket kísérik, a házak, amelyekben laknak. S ne feledkezzünk el a nyelvrõl,
nyelvjárásról, melyet a különbözõ vidékeken élõk beszélnek, a nyelvrõl, melybe bevésõdött
a múlt emléke, apáink öröksége. A nagyvárosi élet hagyománytalansága elidegeníti az ott
élõket, mûködésképtelenné, élettelenné, boldogtalanná teszi õket. A nagyvárosból kiin-
duló, vidékre ható modernizációs törekvések általában nélkülözik a tradíciók, értékek vizs-
gálatát. Nem veszik figyelembe a helyi világképet, hitvilágot, ezért a pusztán jó szándékú
reformtörekvések rövid idõ alatt kipusztítják az évszázadok alatt kikristályosodott hagyo-
mányt. A helyi, résznemzeti kultúra biztosította az ott élõknek azt, hogy a természettel,
szomszédaikkal harmonikusan tudjanak élni. Ha a területfejlesztés nem a helyi kultúrák
fejlõdését mozdítja elõ, akkor hatása mindenképpen negatív. Ha a környezetvédelem nem
a helyi érdekeket szolgálja, hanem csupán, a szocialista múltra jellemzõen, a központosí-
tott iparosítás környezetszennyezõ, térséget átalakító törekvéseinek negatív velejáróitól
óvja az egyes vidékeket, nem tesz eleget környezetvédelmi feladatának. A falvakat, a ha-
gyományt nehéz megóvni a külföldi befektetõktõl, a környezet- és lélekfertõzõ vállalkozá-
soktól. Ugyanígy a természetvédõknek nehéz megóvni természeti kincseinket, ha egyes
szûklátókörû vállalkozók vagy a politikusok személyes meggazdagodásuk érdekében kiszol -
gáltatják, eladják természeti kincseinket.

A magyar természetvédelem 2001-es kihívása volt a védett énekes madaraink tömeges
elpusztítása elleni védekezés. Kiderült, megelõzni a hasonló eseteket továbbra is megol-
datlan problémát jelent. Ha a természetvédõk nem kapnak rendõrségi vagy akár katonai
segítséget az orvvadászok megfékezéséhez, semmit sem tehetnek azonkívül, hogy figyel-
meztetnek minket énekes madaraink megfogyatkozására és leendõ kipusztulására. A töké-
letes környezet és természetvédelem mindannyiunk védelmét jelenti, mert a környezet és
a hagyomány pusztulása az emberiség pusztulását hozza magával.

Az egyes vidékek, tájegységek helyzetének megismerésében segítségünkre lesznek külön-
bözõ szakemberek, de sokszor helyi lakosok is, akik elmondják problémáikat, vágyaikat, ter-
veiket. A kívülálló olvasó az egyes írások elolvasása után rá kell hogy döbbenjen arra, senki
sem lehet kívülálló múltunk ápolása és jövõnk felvirágoztatása tekintetében. A sorozat elsõ
részében az élethez nélkülözhetetlen víz lesz földrajzi iránytûnk, az egyes tájegységeket a
nép életét meghatározó helyi vizek szempontjából vizsgáljuk.

A víz, a tengerek, folyók, tavak mindig is meghatározó szerepet játszottak az egyes
népek, kultúrák fejlõdésében. A mezopotámiai, egyiptomi kultúrákat a Nílus, a Tigris él-
tette, a késõbbi európai fõvárosok is a nagy folyók mentén alakultak ki. A Duna, a Tisza, 
a Dráva, a Rába, a Kõrös, az Ipoly, a Zala, a Maros és a többi kisebb-nagyobb folyóvizünk,
a Balaton, a felszín alatti ivóvízkészletünk, a föld mélyébõl föltörõ ásványi vizek, a köztük
lévõ földterületek, állatokkal, növényekkel együtt mind-mind természeti kincseink, õseink,
kultúránk, szellemiségünk bölcsõje. Vizeinket mindannyian mérgezzük, mosószereket, 
vegyszereket engedünk bele. Önámítás arra gondolni, hogy ez nem baj, hiszen mosó-
szeres vizünk tisztítórendszerbe kerül, s a tisztítást megfizetjük. A folyókba visszapumpált,
tisztított víz élettelen, s alkalmatlan arra, hogy élõlények otthona legyen. Az egyszerûbb
háztartási szennyezés természetesen elenyészõ az ipari szennyezéshez képest, a nagyfokú
folyómérgezésekért nem mi vagyunk a hibásak.

A magyarországi folyók vízhozamának 94 százaléka más ország területérõl érkezik, de
a folyók többsége a földrajzi fekvés miatt magyar területen (vagy a határ mentén, például
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az Ipoly) folyik a Dunába (89 százalék) vagy a Tiszába (11 százalék). Évente átlagosan 120
köbkilométernyi vízmennyiség hagyja el az országot. Ez a mennyiség kb. hússzorosa az
ország területén keletkezõ lefolyásnak. A Duna vízrendszereinek 98 százaléka esik külföld-
re, a Tisza vízrendszereinek 63 százaléka. Területi szempontból a magyar föld 51 százaléka
a Duna vízgyûjtõ területe, 49 százaléka pedig a Tiszáé. Felmérések bizonyítják, hogy a
beérkezõ folyóvizek tisztaságáért más országok a felelõsek, például a Tiszáért Románia és
Szlovákia, de ez nem vigasztalhat minket; a szennyezett folyók miatt az egész ország
területe veszélybe kerülhet. A hazai környezetvédelem feladata a vízkészlet-gazdálkodás,
vízkincsünk minõségi és mennyiségi védelme jogi szabályozással. Természetvédelmi,
környezetvédelmi szempontból talán az egyik legtisztább, õsi állapotait leginkább tükrözõ
földterületünk az Ipoly vidéke. Kérdés, vajon a területfejlesztés, a gazdasági átalakítás, a
piacgazdálkodás mennyiben veszélyezteti ezt a vidéket? Meg lehet-e õrizni természeti 
kincseit, növény és állatvilágát, illetve a megváltozott viszonyok között a helyi lakosságnak
van-e igénye arra, hogy õsei hagyományát, kultúráját, népmûvészetét továbbélje vagy
ápolja?

Az Ipoly és vidéke

Felsõ-Magyarországot sokan nevezik palócföldnek, hiszen az Ipoly völgyében,
Felvidéken, Nógrádban régen palócok laktak. A palóc szót a középkortól kezdték használ-
ni. A magyar parasztság megkülönböztetésbõl, gúnyolódásból nevezte palócoknak a
környezetükben letelepedett kunokat. (A lengyel, orosz polovec szó magyarul kunt jelent).
Az elsõsorban Bélapátfalván letelepült kunok a tizenharmadik századra teljesen beolvadtak
a magyarságba, „eltûntek a palócok”. Ennek ellenére az Ipoly-Vág-Hernád folyók közötti
területet napjainkban is Palócföldnek, lakosságát pedig palócnak nevezik, de nem a kun
eredet alapján. Nyelvjárási, hangtani egyezõség, népmûvészeti, pásztorkodási hasonlóság
miatt kaptak az itt élõ magyarok egységesítõ nevet. A palócok azok a felföldi emberek,
akikre jellemzõ a „palóc” nyelvjárás, népviselet, tánc, régebben az alföldi pásztorkodástól
eltérõ legeltetõ állattartás.

A palóc öntudat egyik kiváló erõsítõje, népszerûsítõje Mikszáth Kálmán volt. Elsõ két
novelláskötete, az 1881-82-ben írt Tót atyafiak és a Jó palócok szülõföldjének világát idézik.
Késõbbi írásaiban is vissza-visszatér szülõföldjéhez, teremtményeinek java része a Felvi-
déken, Felsõ-Magyarországon él. Mikszáth kisebb-nagyobb kitérõk után 1905-ben tért
haza Nógrádba; új honfoglalásának helyszíne Horpács. Az akkor pár száz fõt is alig szám-
láló falu a nagy író odaköltözéséig teljesen ismeretlen volt. Mikszáth írja róla: „Egy völgy-
katlanban van elbújva az egész falucska, eltakarva a világtól hatalmas hegyek rámája által.
Vasút nem vezet ide, még országút vagy megyei út sem, postája nincs, telegráfja még
kevésbé, a dûlõ utakat is a gyep és a laboda veri fel. Minden úgy van itt, ahogy Ali basa
hagyta, még mikor innen eltakarodott.” 1664-re a falu szinte teljesen elnéptelenedett, a
török adóösszeíró már csak egy házat talált itt. A töröktõl való megszabadulás után
Nógrád megyét és Horpácsot is a Rákóczi-szabadságharc dúlta fel. 1715-ben már ismét
számottevõ (kilenc családnyi) népessége volt Horpácsnak, kiknek leszármazottjai még ma
is a faluban élnek. Megélhetésük a terméketlen agyagos föld miatt nehéz volt. Gyéren ter-
mett a gabona, a a szõlõtermés meg egyenesen katasztrofális volt. Az esõ és a tavasszal a
magasabb pontokról lezúduló megolvadt hó eláztatta a földet, és alkalmatlanná tette a
mûvelésre.

Az Ipoly vidéke ma is hátrányos helyzetû térségnek számít, és ez a lakosság lélek-
számában is megnyilvánul. Például a Pest megyei Tésa csak 150 lelket számlál, de a Duna-
Ipoly találkozásánál lévõ Szob lakossága sem haladja meg a 12 ezret. A legnagyobb Ipoly-
parti város, Balassagyarmat is csak 20 ezer fõt számlál. Talán éppen az alacsony nép-
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sûrûség, a mostohább mûvelési feltételek kellettek ahhoz, hogy a természet, a növény- és
állatvilág érintetlen maradhasson. A nehéz életkörülmények megtanították az embereket a
természet tiszteletére, s az elért apró sikerek az önbecsülésre.

A szintén Horpácson letelepedett másik szellemi kiválóságunk, Nagy Iván történész
Mostohafalva címmel írt cikket a faluról, 1896-ban. Szerinte azért rosszabbak itt az élet-
körülmények, mint a környezõ falvakban, mert a lakosok csendben tûrik sorsukat; nem
kapnak a megyei vezetéstõl támogatást. Nagy Iván Horpács éltetése mellett a környék, a
„palócság” hagyományának megõrzéséért is sokat tett; 1891-tõl õ kezdte meg a balassa-
gyarmati Palóc Múzeum szervezését. (Sajnos a II. világháború alatt a múzeum anyaga
szinte teljesen elpusztult. A háború után pótolták a kultúrtörténeti, helytörténeti anyagot,
sõt, jelentõs régészeti, természettudományi gyûjteménnyel is kiegészítették.)

A harmadik, s legkorábbi horpácsi híresség a politikus, országgyûlési képviselõ
Szontagh Pál volt. 1853-ban költözött a horpácsi udvarházba, ahol annak idején édes-
anyja családja is élt. Legjobb barátai, például Madách Imre, Révay Gusztáv, Pajor István és
a szomszéd Nagy Iván rendszeres vendégei voltak.

Mikszáth bábáskodása mellett egy negyedik híresség, Benczúr Gyula is majdnem hor-
pácsi lett, de a kiszemelt birtokot (történetesen éppen Nagy Ivánét) nem sikerült meg-
vásárolni három, tulajdonossá lett parasztcsaládtól. Így nagy magyar festõnk a szintén
Nógrád megyei Dolányban telepedett le. 

A II. világháború utáni politikai átalakulás nem használt ennek a területnek sem. Jelkép
értékû, hogy 1950-ben a kommunisták a Mikszáth családot kuláknak minõsítették s elker-
gették Horpácsról. A birtokot, a kastélyt mint „feudális csökevényt” kisajátították. Mikszáth
könyvtárát vasvillával teherautóra hányták, majd egy részét eladták, másik részét nedves
pincébe dobták. 1954-ben a kastélyban Mikszáth-emlékszobát rendeztek be, a kertben
baromfiudvar, disznóól, szeméttelep kapott helyet. Késõbb, 1959-ben ugyan mûemlékké
nyilvánították a kastélyt, de gyökeres szemléletváltás hiányában ez még mindig kevés volt.
Pozitív eredményt csak az ateista átnevelési kísérletek megszüntetésével, a család, a birtok,
a nép (és annak világnézetének) tiszteletben tartásával érhettek volna el.

De miért is szerették a nagyváros, Budapest zajától megcsömörlött hírességek az Ipoly
vidékét, és mi lehet az a titok, mely a mai természetvédõk különleges gondoskodását kivál-
totta, figyelmét felkeltette? A kérdésre a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának mun-
katársai, Dr. Hegyi Zoltán osztályvezetõ, Tóth Barnabás hidro-ökológus, és Zoltán János 
természetvédõ õr segítségével próbáltunk választ találni:

– 1997 novemberében vált nemzeti parkká a mai Duna-Ipoly Nemzeti Park, s az Ipoly
völgye is ekkorra lett védetté. Igazgatóságunk elsõfokú természetvédelmi hatóság három
megyét is érintõ területen (a nem védett részeken is). A hozzánk tartozó települések között
vannak olyanok, amelyeket körbevesz a védett terület, s vannak olyanok is, melyek bel-
területe is védett. A természet védelmének szempontjából ez azért lényeges, mert az itteni
építkezések, esetleges területátalakítási igények engedélyezése szakhatóságunktól függ. S
mi természetesen olyan törekvéshez, amely veszélyezteti az Ipoly vidékének különleges
növény- és állatvilágát, nem adunk engedélyt. Tehát az a tény, hogy a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területének 92,6 százaléka a Magyar Állam, illetve a kezelõ Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságé, biztosítja azt, hogy itt megvalósulhat a természet védelme.
Ráadásul az Ipoly völgyét idén felvették a nemzetközi jelentõségû vizes élõhelyek közé,
„Ramsari Terület” lett, nemzetközileg is védett. E különleges védelemnek köszönhetõen itt
tilos a vízivad-vadászat. A terület az Ipoly folyó mentén Parassapuszta és Balassagyarmat
között helyezkedik el. A folyó Szlovákiai oldalán is vannak védett részek, melyek egységet
képeznek a mi oldalunkon lévõ területtel. Némi érdekkülönbség van a két fél között, hiszen
a szlovákok legdélibb vidéke a terület, jelentõs mezõgazdasági mûvelést folytatnak itt. A
folyó különbözõ szakaszaira épített vízlépcsõik döntõen a mezõgazdasági hasznosítás
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érdekeit szolgálják, öntözésre használják a szabályozott vizet, illetve a gátakkal óvják a
mezõgazdasági termelést. A mi oldalunkon nem épültek gátak. A természetes környezet
megtartása érdekében; de ha vizet szeretnénk kivenni a duzzasztott Ipolyból, akár ter-
mészetvédelmi célra is, fizetnünk kellene a szlovákoknak. Egy másik érdekes különbség,
hogy amíg a folyó hazai természetvédett részén csak horgászni lehet, addig a szlovák
hatóságok engedélyezik a hálós halászatot is. 

Az itteni különlegesen értékes halállomány fenntartásának érdekében szeretnénk meg-
tartatni azt a szabályt, hogy csak a folyó halállományára jellemzõ fajtákat telepítsenek az
Ipolyba. Sajnos Szlovákiában nincsenek erre vonatkozó elõírások, emiatt elõfordulhat,
hogy például tavi pontyok úszkálnak a folyóban. Ez nemcsak nevetséges, de ökológiai
károkat okozó probléma. Az Ipoly völgye, pontosabban a Nemzeti Park területén lévõ
folyószakasz viszonylag érintetlen. A Hont és Drégelypalánk közötti folyószakasz még õrzi
õsi jellegét, a mederszabályozási törekvések, a folyómeder kiegyenesítése szerencsére
ezen a részen meghiúsult. Itt még megvannak a szemet gyönyörködtetõ „ipolyos” meder-
kanyarok, a nomád hangulatot idézõ vízbelógó gyökéregyüttesek, ártéri erdõk, az erdõket
váltó természetes gyepek, nádasok. Az idelátogató városi ember egy, az õseinek otthonos,
de számára idegen, csendes világba ér. De rövid idõ eltöltése után, talán éppen az álla-
tokkal való találkozás nyomán, ráébred, hogy hazaérkezett.

Ennek a különlegesen szép helynek, természeti gyöngyszemnek különleges állat- és
növényvilága van. A vizes élõhelyekre jellemzõ növénytársulások a leggyakoribbak. Van itt
égeres láperdõ, fûzláp, az állandóan vizes részeken tündérrózsás hínár terem. A folyó
partvonalán gyakori a zsombéksás. A területre jellemzõk az olyan, Magyarországon ritka
növénytársulások, mint például a tõzegpáfrány, a szálkás pajzsika, a réti iszalag, a boglár-
ka, a fényes boróka, a fehér tündérrózsa, a vizitök, fekete ribiszke, a mocsári lednek, és
még sorolhatnánk. A vízközelség rengeteg rovar élõhelyévé tette az Ipoly völgyét, itt még
élnek csermelyszitakötõk, nádi acsák, sárgás- és feketelábú szitakötõk. De élnek itt ritka csík-
bogár fajták, egy nagyon ritka futrinka-faj, a Dyschirius tristis, a változatos lepkefajták kö-
zül külön említendõ a magyar fésûsbagoly. A szárazabb terület értékes bogara az õsi
Egyiptomban szent állatként tisztelt óriás-galacsinhajtó bogár. A vízlepte holtágakon,
mélyedésekben sok békafaj talált otthonra, például a barna és a zöld varangy, de vannak
itt ásóbékák, levelibékák, gyíkok, siklók és mocsári teknõs is. A változatos és gazdag élõ-
világban kiemelkedõ jelentõségû a helyi madárvilág. 118 fajta madár fészkel itt, például 
a gyöngybagoly, a kuvik, a fehér gólya. Hatvan madárfaj a vándorlási idõszakában csat-
lakozik az itteniekhez. Sasok, sólymok, kányák, cankók, gémek, kócsagok, récék, káróka-
tonák, a nagy fülemüle. Az emlõsök közül vannak itt denevérek, menyétek, vidrák, de lát-
tak itt vadmacskát és hiúzt is.

Az Ipoly és mellékvizeinek tisztasága megfelel az itteni állatvilágnak, csupán a Lókos-
patak szennyezettebb a megengedettnél. Természetvédelmi szempontból megoldásra
váró probléma az Ipolyszögi égerláp megmentése, mely a folyó medersüllyedése miatt
kiszáradásnak indult. A vizet a szlovákok nagyon drágán adják, de különben is, az éger a
lassú folyóvizet kedveli, ezért az állóvizes feltöltés önmagában nem elégséges megoldás. 

Igazgatóságunk pályázatot nyújtott be mind nemzetközi, mind hazai támogatásra;
szeretnénk a két Ipolyi duzzasztó mellé kettõ, a halak ívását megkönnyítõ, azt lehetõvé
tévõ hallépcsõt építtetni. Egyes halfajok a Dunából az Ipolyba úsznak fel ívni, de a duz-
zasztóknál megrekednek. A hallépcsõk segítségével képesek lesznek a duzzasztó meg-
kerülésére, s szabadon elérhetnek ívóhelyükre. Említettük, hogy hatóságunk nem engedé-
lyezi a hálóval való halászást az Ipoly védett szakaszán, de a szlovákok igen. Sajnos, a duz-
zasztóknál az ottrekedt halakat hálóval kifogják, – magyarok is, ezért itt az illegális halásza-
tot szigorúbb ellenõrzéssel meg kell szüntetni. Az Ipoly sok ritkaságszámba menõ halfajnak
ad otthont, ezek közül az élõ növényre ikrázók fennmaradását segítené, ha sikerülne 
megnyitni, élõvé tenni a holtágakat. A víz védelme nemcsak azt jelenti, hogy továbbra 

TÁJOLÓ



90

is lesznek az Ipolyban dunai ingolák, pénzes pérek, durbincsok, bucók, lápi pócok, réti
csíkok, küllõk, de azt, hogy a halakból táplálkozó madarak is életben maradhatnak itt.

A terület védelme szempontjából nagy jelentõsége van annak is, hogy az Ipolyból kiko-
tort iszap lerakásának helyét körültekintõen válasszuk meg. Az iszap elfedheti a növénytár-
sulásokat, megváltoztathatja a környezeti viszonyokat, s más fajok megtelepedését hozhat-
ja magával (például a parlagfûét). A legelõk karbantartására a Nemzeti Park Igazgatósága
szürkemarhaállományt tart fenn, illetve a nem legeltetett területeken rendszeres
bérkaszálás folyik. Az itt élõk a régi idõkben délelõtt lekaszáltak az Ipolyig egy sort, délután
pedig egy másik sort kaszálva hazatértek. Ennél intenzívebb kaszálást most sem engedé-
lyezünk, a növénytakaró gyors eltûnése káros lenne a természetre.

Megoldásra váró feladat a háromévenkénti nádkaszálás bevezetése is. Tekintve, hogy a
nád gazdasági hasznosításhoz nem jó minõségû, béraratásra nincsenek vállalkozók. A
nádat kézzel kell vágni, de csak télen lehet a munkát elvégezni. A nehézségeket fokozza,
hogy a levágott nádat el is kell szállítani a területrõl. A jövõ természetvédelmi feladata közé
tartozik a Dejtári Nagy-tó vízutánpótlásának biztosítása. Sajnos a tó rendszeresen kiszárad,
ezért a hozzá kötõdõ élõvilág napjai meg vannak számlálva. A vízutánpótlás az Ipolyból
szivattyúzással megvalósítható lenne, de havi félmillió forintos áron. Olcsóbb megoldás
volna, ha a talajvizes kutakból tartanánk fenn a tó életét, de a kutak hozama sokszor még
az emberi szükségleteket sem elégíti ki.

A jövõ természet- és környezetvédelme, így az Ipoly völgye természeti kincseinek
megõrzése is a mai gyerekek természetszeretetének záloga. Királyréti oktatóközpon-
tunkban rendszeresen szervezünk ismeretszerzõ programokat, a gyerekeket (és felnõt-
teket) többek közt „összehozzuk” békákkal, vagy bemutatjuk nekik a területünkön fellelhetõ
orchideákat. A szabadidõ hasznos eltöltésének érdekében különbözõ túrákat is
szervezünk…

A beszélgetés után, hazafelé, a szokásosnál is inkább zavart a fõvárosban tisztának
számító Hûvösvölgyi rész szennyezettsége (az Igazgatóság központja Budapesten, a 
II. kerületben van), az út mellett heverõ döglött galambok, kutyaürülékek, a János
kórháznál összezsúfolódó autósereg. Itt vajon miért nincs radikálisabb környezet és ter-
mészetvédelem? Ugyanakkor az Ipoly térségével kapcsolatban sem akartam illúziókat
táplálni, próbáltam a róla alkotott képet, a tabló e kicsiny részét teljesebbé tenni. 

Következõ beszélgetõpartnereim közül elsõként a Pest Megyei Területfejlesztési tanács
elnöke, T. Mészáros András nyilatkozik az Ipoly Pest megyei területének fejlesztésérõl. E
beszélgetés után Galántai László idegenforgalmi fõtanácsos Palócföld kisvasúthálózatának
üzembeállításáról és a határmenti emberek kapcsolatáról mond néhány szót. A megyei
információkat Kunfalvi Viktor környezetvédelmi szakmérnök teszi teljessé, ki az Ipoly
térségének aktuális környezetvédelmi feladatait taglalja. Az utolsó interjúban az Ipoly Unió
titkára, Gyenes Szilárd már a klasszikus környezetvédõ munkába enged betekintést.
Kiderül, egyes érdekvédelmi szervezetek képesek a hagyomány és a környezet együttes
védelmére, nem hátrálnak meg a veszélyes, nagytõkés érdekekkel szemben sem, ha azok
tevékenysége hátrányos életterünkre.

T. Mészáros András:
– A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács foglalkozik a különbözõ helyi kistérségi tár-

sulások, érdekképviseleti szervezetek területfejlesztési terveinek elbírálásával. Az Ipoly
térségében területfejlesztési szempontból, az Európai Uniós elõírások figyelembevétele
mellett, elsõsorban a bogyós gyümölcstermesztés átalakítása a legfontosabb feladat. 
A területi adottságokat és a hagyományt figyelembe véve csak ettõl várhatjuk a helyi
lakosság jobb megélhetését. A termelõk számára a kárpótlás nem jelentett gazdasági 
fellendülést. A szétszabdalt termõterületeken a gazdák egymástól függetlenül próbálják
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megoldani a gyümölcstermesztést és a betakarítást. Az, hogy egymással szomszédos
földeken sokszor teljesen különbözõ fajtájú bogyós gyümölcsöket termelnek, mind az
értékesítés, mind a szállítás szempontjából gazdaságtalan. A gazdaságos termesztés
érdekében az Ipoly-menti kistérségi társulás kidolgozott egy új, piackutatáson alapuló
üzleti tervet. Ennek a lényege az, hogy a gazdákat hozzásegítse jól szállítható, kevésbé
romló málna, ribizli, eper, egresfajták telepítéséhez. (Az Európai Unió is szorgalmazza
tagországaiban a kevéssé romló fajták termesztését) Ha már a gazdák az összeérõ
földterületeken azonos fajtájú gyümölcsöket termesztenek, ez megkönnyíti a betakarítási
munkákat is. Az eddigi termesztés problémája, hogy a haszon nem a termelõnél csapódik
le. A felvásárlók a kiskereskedelmi árnál jóval alacsonyabb áron megvásárolják a termelõ
által leszedett, a helyi gyûjtõbe szállított gyümölcsöt, majd maguk intézik tovább az érté-
kesítést. Az új terv a helyi gazdálkodást az értékesítési tevékenységgel szeretné kibõvíteni.
Azt szeretné, hogy hûtõházak és csomagoló üzemek épüljenek, hogy ne csak a termesz-
tési, de a jelentõsebb értékesítési haszon is a termelõnél maradhasson. Természetesen a
gazdák önmagukban nem képesek a tervet megvalósítani, ezért szükséges, hogy értéke-
sítési szövetkezetet hozzanak létre.

Nyugaton a természetvédelem a természetes környezet fenntartására irányul. Igye-
keznek visszaállítani a természetközeli állapotokat, de eközben szem elõtt tartják a helyiek
megélhetési igényét is. Támogatják azokat, akik otthon akarják a földet mûvelni. A vál-
lalkozói engedélyek kiadását mezõgazdasági-fõiskolai képzettséghez kötik. Széleskörûen
képzik a gazdálkodni vágyókat, hogy azok magas szinten láthassák el munkájukat. Ez
nálunk is követendõ példa lehetne.

Az Ipoly vidékét a tervezett hûtõházak, csomagoló üzemek létesítése környezetvédelmi
szempontból nem terhelné. Munkalehetõséget nyújtana a ma nagy munkanélküliséggel
küszködõ lakosságnak, s a fõvárost is tehermentesítené. Mert azt sem szabad elfelejteni,
hogy még errõl a környékrõl is nagyon sokan ingáznak, jönnek fel dolgozni Budapestre.
S a közlekedési szempontból túlterhelt várost már igencsak nehéz megóvni a környe-
zetromboló hatásoktól.

Galántai László:
– A Börzsönyben nem lehet autóval átutazni; ez pozitív ugyan természetvédelmi szem-

pontból, de a lakosság s a turisták számára megnehezíti a közlekedést. A háború elõtt sok
kisvasút zakatolt a hegyekben, fõként Szob és Nagybörzsöny között. A helyiek munkába
járáshoz, erdészeti tevékenységhez használták, de turista szükségleteket is kielégített. Egy
százhúsz millió forintos beruházás keretében most újra kiépül és mûködni kezd a régi
kisvasút rendszer. Terveink szerint 2002 nyarán megindul a közlekedés a Nagyirtáspuszta-
Nagybörzsöny szakaszon (ez kisebb beruházást igényelt, mert a sínek a nyomvonalon
megmaradtak), majd, ha a pálya újjáépítése a Nagyirtáspuszta-Márianosztra, illetve a
Márianosztra-Szob közötti részen is elkészül, a Börzsöny is bekapcsolódhat az ország vasúti
rendszerébe. A Kemencei kisvasút már kifejezetten a turizmus fellendülését szolgálja. A régi
úttörõtábor átalakítása, újrahasznosítása nyomán Kemencén is megvalósult az Erdei isko-
larendszer. 60-80, elsõsorban budapesti iskolást tudnak itt különbözõ, egy hetes prog-
ramkínálattal fogadni. A fõvárosi iskolák felvehetik tantervükbe a környezetközeli, szemlél-
tetõ oktatást; nemcsak a világlátó, vagy a biológia órát tehetik életszerûvé, de a Kemence-
patakon kis papírhajókkal akár a fizikai törvényszerûségeket is szemléltethetik. A Börzsöny
a vizek hegysége, hiszen a Kemence-patakon kívül itt folyik a Börzsöny és a Malom-patak
is, melyet 335 különbözõ forrás táplál. A régi világban ezek az erek 40 malmot hajtottak.
Meg kell említeni, hogy a világháború utáni új határkijelölések a családokat, barátságokat
csak területileg szabdalták ketté. Az Ipoly-menti lakosok a lehetõségekhez képest tovább
élték közös szellemi, kulturális, rokoni életüket. Egy hagyományból táplálkoztak, érzelmileg
is kötõdtek egymáshoz. Ennek megfelelõen mind a mai napig sok közös programon
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vesznek részt. Ezekben a napokban a kerülõmentes átkelést ideiglenes határátkelõk meg-
nyitásával segítik a kormányzatok. Ha az Ipoly vízállása alacsony, csizmában is át lehet rajta
kelni; ez a folyó (melyet sokáig nem is soroltak a folyók közé) nem jelent olyan éles határt,
mint a Duna vonala. Az átkeléseket az 1997-ben állandó határátkelõvé lett Letkési-híd 
könnyíti meg. A szabad átkelés hatására hamar megszülettek a közös programok, például
a letkési ribizlifesztivál, ahol nemcsak a különbözõ ribizlifajták termelõi vetélkednek egymás-
sal, de van lekvárfõzõ és süteménysütõ verseny is. Ipolydamásdon minden évben szlovák
nemzetiségi fesztivált is rendeznek.

Kunfalvi Viktor:
– Tudni kell, hogy a környezetet, az ivóvízkészletet leginkább a hulladékokból a talajba

kerülõ mérgek veszélyeztetik. Sok helyen úgynevezett megtûrt hulladéklerakókba gyûjtik a
szemetet, melyek nem felelnek meg az európai mûszaki, környezetvédelmi elõírásoknak. Az
Ipoly térségében, Pest megyei részen jelenleg Vámosmikolán és Márianosztrán van szilárd
hulladéklerakó, amely nem megfelelõ szigetelése miatt feltehetõen szennyezi a környezetet.
Egy korszerû hulladéklerakó alján megfelelõ vízzárással rendelkezõ réteg (általában agyag-
réteg) van. Az egész komplexum két rétegû mûanyagszigeteléssel van ellátva, mely alatt egy
speciális monitoring-rendszer kap helyet. Ez a rendszer két négyzetméteres pontossággal
érzékeli s jelzi, ha nedvesség szivárog át a szigetelésen. Ha ez bekövetkezik, a sérülés helyén
lyukat fúrnak a hulladéklerakóba, s kijavítják a hibát. A hulladéktárolóba építenek egy, a
szivárgó víz elvezetésére szolgáló rendszert is. Ha a települések összefognak és elhatározzák,
hogy egy regionális hulladékgyûjtõt építenek, mindig gondot jelent, hol kapjon helyet az új
létesítmény. Természetesen egyik település sem szeretné, ha a közelében hulladéktelep
mûködne, legyen az akár európai színvonalú. A hulladékgyûjtõnek praktikus szempontból a
térség középsõ részén kell épülnie, de távol a lakott helyektõl. Ha a helyet megtalálták,
engedményekkel, különféle kedvezményekkel meg lehet nyerni a lakosságot. A helyi önkor-
mányzat például a tulajdoni hányadból nagyobb százalékot birtokol, a helyi szemételszállítási
költség jóval alacsonyabb, mint a távoli települések költsége. Egy modern hulladéklerakóhoz
mindig kapcsolódik a szelektív hulladékgyûjtés, illetve a hulladék hasznosítása. Ez a jövõ útja.
A jelen sajnos még sokszor az, hogy anyagi okok miatt nem mindegyik település szeretne biz-
tonságos szeméttárolókat építtetni.

A 2000-ben született 43-as hulladéktörvény értelmében már csak korszerû hulladékle-
rakókba szabad a szemetet lerakni. Az évtized közepétõl felül fogják vizsgálni a hulladék-
lerakókat, s amelyek nem felelnek meg az elõírásoknak, azokat be fogják zárni. Egy új,
regionális hulladéklerakó létesítése ugyan nagyon drága, de a lakosságra (önkormányza-
tokra) jutó anyagi terheket többféle forrás megpályázásával közel kilencven százalékkal
csökkenteni lehet. Ha a települések most nem lépnek, könnyen elõfordulhat, hogy a
megtûrt szemétlerakók bezárása miatt nem fogják tudni lerakni az összegyûjtött szemetet.
Minden településnek úgy kell tehát gazdálkodnia, hogy életterünk alapvetõ védelmét meg
tudja valósítani. Az önkormányzatoknak jól felfogott érdekük az is, hogy ne engedjék az
illegális szemétlerakásokat sem. Ha a tettest nem lehet fülön csípni, bírsággal sújtani, az
önkormányzatnak kell fizetnie helyette. A környezetvédelem összefogás kérdése is, csak
együttes figyelemmel lehet eredményt elérni. Merjünk rászólni arra, aki például a falu
szélére szórja a szemetét!

Az Ipoly vidékére nem jellemzõ az ipari szennyezés, hulladékok, itt a háztartási szemét-
tel kell elsõsorban számolni. Azt szeretnénk, hogy a települések kapcsolódjanak az új hul-
ladéktároló hálózathoz, és az itt keletkezõ szemét már az új, Aszód és Galgamácsa tér-
ségében lévõ korszerû hulladéktárolóba kerülhessen. Ivóvízkészletünk védelmét a meg-
felelõ hulladékgyûjtõ építésén kívül a csatornázás is szolgálja. Ha egy településen nincs
csatorna, akkor a szennyvíz a kerti emésztõrendszeren keresztül könnyen elszivárog, s
szennyezi az ivóvízkészletet.
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Az Ipoly Pest megyei térségében már hosszú ideje pályáznak a csatornázás meg-
valósítására. A Szob és Ipolytölgyes között lévõ öt település már megkapta a támogatást,
az Ipolytölgyestõl északra lévõ többi Pest megyei település egyenlõre még nem.
Pályázatokat nagyon sok helyen írnak ki csatornázásra is, például a Környezetvédelmi
Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Területfejlesztési tanácsok. A pénzek odaítélésekor
különbözõ szempontok érvényesülnek. A nagyobb települések, ahol sok szennyvíz kelet-
kezik, nyilván elõbb kapnak támogatást, mint a kis lélekszámúak.Ugyanekkor az elma-
radott térség települései, mint az Ipoly vidékén lévõk is, térségi besorolásuk (elmaradott)
miatt kedvezményeket kaphatnak.

Gyenes Szilárd:
– Egyesületünk, az Ipoly-Unió, a határmenti tevékenységre, az Ipoly völgyének környe-

zeti-, természeti és kulturális értékeinek védelmére szervezõdött. Országos hatáskörrel ren-
delkezünk. Alapszabályunk elsõdleges célkitûzése az ENSZ „Fenntartható fejlõdési prog-
ramjának” megvalósítása. Kiemelten közhasznú státust kaptunk, mert nagyon sok olyan
feladatunk van, amely a közhasznú tevékenységek kategóriájába tartozik. Már a kilenc-
venes évek elejétõl igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az Ipoly folyó újra életre kel-
hessen. De nemcsak a folyó, környezete is. Például szeretnénk, ha ismét mûködne a térség
közlekedése szempontjából nélkülözhetetlen vasúthálózat. Legutóbb Drégelypalánk-
Ipolyságon egy szimbolikus vonatozást szerveztünk. A régen felszedett hat és fél kilométer
hosszú nyomvonalon egy kartondoboz vonatot vittünk, közel ezer ember közremûkö-
désével. Megszerveztük az Ipoly szabadegyetemet, ahol több éven át tartó rendezvény-
sorozatot kínálunk az érdeklõdõknek. Fiatalok, idõsebbek szabadegyetemi formában ve-
hetnek részt a különbözõ környezetvédelmi, humán erõforrás-gazdálkodás, helyi kultúra,
régészet témákban indított képzésekben.

Van egy környezetvédelmi tanácsadó hálózatunk, amely Balassagyarmaton, Vácon,
Ipolyságon környezetvédelmi szaktanácsokat ad. Egy, a Környezetvédelmi Minisztérium-
mal megkötött szerzõdés alapján hivatalos környezetvédõ, tanácsadó irodaként is
mûködünk, de mára tevékenységünk kibõvült általános környezetvédelmi jogérvényesítés-
sel is. Ennek gyakorlati példájaként legutóbb a Pepsi Rt-vel szemben indítottunk reklám-
felügyeleti eljárást, mert etikátlanul, kampány jelleggel eldobható flakonokat reklámoztak.
A reklámetikai bizottság mellénk állt, s úgy tûnik, sikerült megnyernünk a pert, elmarasz-
talták a céget. Ipolytölgyes és Letkés térségében egy óriási húskombinátot, pulykanevelõ
üzem-komplexumot (feldolgozási részleggel együtt) kívántak telepíteni. Évi egymillió
pulykát neveltek volna itt. Ennek számos környezeti hátránya lett volna, fõleg, ha az ere-
deti tervek szerint épül meg a kombinát. Gondoljunk csak a közel 40000 tonna takarmány
ideszállítására, a tetemes szennyvízre, állati tetemekre. Teljes erõbedobással léptünk fel,
megfellebbeztük a már kiadott hatósági engedélyeket. Szakmai kifogásainknak a bíróság
helyt adott. Az építkezés olyan szigorú elõírások betartásához lett kötve, hogy inkább
lemondtak róla. (Ha ugyanis a gyárakat, üzemeket a környezetet ténylegesen védõ elõírá-
sok szerint kellene megépíteni, olyan többletköltségek merülnének fel, amelyek akár a vál-
lalkozás meghiúsulását is okozhatnák. V. G.)

Van energia-hatékonysági programunk; a lakosság ablakszigetelési elképzeléseit cél-
gépek kölcsönzésével, önköltségi áron történõ szigetelõanyag-beszerzéssel támogatjuk.
Legutóbb egy természetvédelmi oktatóközpont megvalósítására indítottunk programot.
Az épület Balassagyarmat határában, a híres Ipolyszögi Égerláp mellett épül fel, egy hek-
tár, általunk most megvásárolt tanyasi területen. (Már elkészült a vasúti megállónk.)
Balassagyarmaton 7-8 ezer diák tanul, tehát hiánypótló szerepe van az oktatóközpontnak. 

Figyelmünk, szeretetünk magára a folyóra is irányul. Környezetvédelmi jogérvénye-
sítésünk az Ipoly egész vízgyûjtõ rendszerére kiterjed. Ez egy nagyon nagy terület. Vannak
kiadványaink a folyóról, például a már negyedik számnál járó Ipoly-füzet sorozat. Volt egy
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programunk „Fogadj örökbe egy patakot” címmel (hálózat az élõ vizekért program)
szlovák és magyar gyerekek számára. Az iskolás gyerekek vizsgálták az Ipolyba folyó
patakok vízminõségét, cserekirándulások keretében tanulmányozták a másik oldal vízi-
világát.

Az Ipoly közepesen szennyezett folyó, vele kapcsolatban is elõfordulnak ipari, mezõgaz-
dasági és kommunális szennyezések. Örvendetes, hogy Nógrádmarcalon megépült a
korszerû regionális hulladéklerakó, s már egyre több település viszi ide hulladékát. Nagyon
sok helyen valósítják meg a szennyvíz- programot is; egyre több a csatornázott település.
Az Ipoly a Dunához hasonlóan szennyvízbefogadó folyó, Balassagyarmat tisztított szenny-
vizét az Ipolyba vezetik. Elõrelépés, hogy most folyik egy több milliárdos beruházás ennek
a szennyvíznek a korszerûbb tisztítására.

Nálunk már régen jogszabály írja elõ azt, hogy a környezeti adatokat nyilvánosságra
kell hozni. (Ennek ellenére elõfordul, hogy környezeti adatokat kezelõ szervek nem a
törvény szellemében adják ki ezeket az adatokat.) Szlovákiában más a környezetvédelmi
igazgatóság rendszere, és más az adatkezelés.

Az Ipoly Szlovákiában a Vepor hegységben ered. Folyásában a szlovák nemzeti szakasz
elhagyása után 140 kilométeren keresztül határt képez, majd magyar területen a Dunába
torkollik. Több mellékága van, de ezek is a két ország területére esnek. Az Ipoly több szem-
pontból olyan, mint egy állatorvosi ló. Eredeti középvonala mutatja a trianoni államhatárt.
Ám a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején szabályozták a folyót, az eredetihez
képest a meder több helyen máshová került. Több évtizedes procedúra folyt a magyar és
a (cseh)szlovák állam között, mire ezeket a területeket kicserélték. Huszonhét év után nap-
jainkban ratifikálta a szlovák parlament a mederegyenesítéssel kialakult új határterületeket,
illetve a csereegyezményt. Amíg ez nem következett be, különvált az õrizeti határ a valósá-
gos határtól.

Az Ipoly-völgy és az Ipoly folyó egységes ökológiai rendszer. Szlovák oldalt, magyar
oldalt nem lehet különválasztani. Emiatt csak egységes környezeti szempontok alapján
lehet kezelni. Nagyon idõszerûvé vált a folyó teljes rehabilitációs tervének elkészítése,
figyelemmel az integrált szemléletû tervezésre. Minden társadalmi érdekcsoportnak meg
kell találnia ebben a munkában a helyét, a mezõgazdasági érdekcsoportoktól a ter-
mészetvédõkig és a horgászokig. A két országnak egységes kezelési tervet kell készítenie,
az országokon belül pedig az érdekcsoportok vágyait, elképzeléseit közös nevezõre kell
hozni. A magyar vízüggyel az elmúlt évtizedekben elég komoly nézeteltérése volt a
környezetvédelemnek. A nézeteltérések mára csökkentek; egyre jobb az együttmûködés a
Vízügyi Igazgatósággal. Ez annak köszönhetõ, hogy a szakma is kezdi elfogadni: egy új,
integrált vízgazdálkodási szemléletre van szükség. Régebben a folyók árterét vízügyi szem-
pontok alapján folyamatosan szûkítették és csökkentették. Szûk gátak közé terelték a
folyókat. Fizikai törvényszerûség, hogy a hullámtér csökkentésével nõ a vízoszlop magas-
sága, tehát minél inkább szûkítjük a folyót, annál magasabb gátakra van szükség. Ez
zsákutca.

Elveszítünk ökológiai szempontból nagyon fontos élõhelyeket, ugyanakkor csak drága
mûszerek telepítésével tudjuk megakadályozni az árvizeket. Természetesen bizonyos
helyeken, lakott folyórészeken kellenek gátak, de ott, ahol lehet, vissza kell adni a folyó
életterét, illetve békén kell hagyni. Ha például van egy sima folyószakasz, melybe bedõl
egy fatörzs és elkezdi a víz vinni a sodrást és oldalt kikezdi az egyik partját, ez természetes
jelenség. A folyók évezredeken át így változtatták a medrüket. Ezt a vízügyi nomenklatúra
mederelfajulásnak nevezi. Azonnal kivágja a fát, s kövezi a partot, nehogy elvigye a víz.

Az Ipolyon vannak olyan szakaszok, ahol nem szabadna kivágni ezt a bizonyos fát,
békén kell hagyni a folyót, de vannak olyan szakaszok, ahol be kell avatkozni. A lényeg,
hogy az árvízbiztonság mellett figyeljünk a folyó életére, a természet sokszínûségére is.
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Lukáts János 

A Roncshíd és a Lélektûr

Kipke Tamás regénypárosa

A Roncshíd természetesen a Dunán ívelt valaha keresztül, tájakat, népeket és orszá-
gokat kötött össze, amíg föl nem robbantották, hogy ne kössön össze tájakat, népeket és
országokat. A Roncshíd hazai hídfõje körül az egykori fõváros, az ezeréves érseki székhely
él, a határszélre kerülve, Kipke Tamás könyvében Víziváros néven szerepel.

A Roncshíd természetesen a magyar történelem, vagy annak az a darabja, amelyik a
XX. századra esett, és amelyik hasonló tragikus pályát futott be, mint a jelkép-építménybõl
megmaradt, riasztó mementó.

A Roncshíd természetesen az emberi lélek, amelyet mindannyian magunkkal és
magunkban hurcolunk, akár Vízivárosban élünk, akár a vele azonos roncs-történelmet
átszenvedett városok és országok valamelyikében. A roncshidat hordozhatjuk magunkban
és szenvedhetünk tõle, felrobbanthatjuk vagy letagadhatjuk, de ettõl meg nem szûnik, híd
voltát és roncs létét magunkon kívül, de a környezetünkben folyamatosan érezzük. 

1991. november 2-án indul a regény. Jelképértékû ez a dátum, a rendszerváltozás után
az elsõ Halottak Napja. Ezen a napon, az esti sötétség beálltakor, a Roncshíd traverzei
között tekint karórájára Sipeki Ferdinánd, hogy egy pillanatra megállítsa az idõt. Arról már
régen lemondott, hogy rendet tegyen a saját életében, vagy a környezetében, „nemigen
van mirõl, s ha volna, sincs kinek”. A rend hiányát sem érzi igazán. Semmiféle rendét.
Papnövendék volt, kommunista iskolaigazgató lett, a rendbõl a rendhez menekült, felrob-
bant és elkorhadt körülötte és benne valamennyi rend valamennyi vezérlõ elve. Amiként
a híd is, amelyrõl most a Dunába akarja vetni magát. Ha igaz… „Sipeki Ferdinánd nem
tudja eldönteni, bölcsebb vagy csak fáradtabb lett azóta, tisztes távozásra készül, vagy
szökést tervez, alkalmat keres a végsõ szembenézésre, vagy éppen kitérni próbál elõle”.

Bûnös vagy áldozat, – ugyanolyan használhatatlan, skolasztikus, tankönyvi fordulatok,
mint a becsület és az árulás, a kitartás és a megalkuvás. Nem kidobni vagy kicserélni,
hanem alkalmazni való fogalmak ezek, az életben, kinek-kinek a magáéban – mondja
Sipeki, majd bizonyító anyagot és cáfolatot hord egymás mellé a saját életébõl és mind-
azokéból, akikkel a megelõzõ évtizedekben kapcsolatba került. A szülõk életét a hit és a
mozgalom ugyanúgy átfonta és ütköztette, miként az övét a vallásos elkötelezettség és a
kötelek látványos eltépése, a moszkvai egyetem pályára állító szerepe, a zsidó feleség élete
és idõ elõtti halála, az áhított és a megtagadott barátok, a mindent (elsõsorban az emberi
és politikai nagyszerûséget) felõrlõ emberi és politikai kisszerûség. Sipeki érvel (vagy
vádol?): „Mutasson valaki egy talpalatnyi sík felületet ebben a házban, ebben a városban,
ebben az országban, vagy akár az életben, lehet itt becsületesnek maradni?”

Azt a bûnt véli felismerni egyetemesként, amelynek elterjedésében oly készségesen
mûködött közre. „Lassan ráébredt, hogy a tudás valóban hatalom, nem föltétlenül a
történelem vagy a kémia tudása, hanem a rejtegetnivalóké, mások kis bûneinek ismerete
hatalmat ad az embernek, hogy egyre nagyobbra vegye rá õket, ha valahogy, így lehet
majd megforgatni a világot”.

A hit mindenféle formája gyenge és szakadós volt Sipeki számára, de ugyanilyen hitet
érzett másokban is, vagy ilyennek akarta látni mások hitét is. Talán egy dologban hitt: a
hatalom mûködésében, a hatalomhoz való viszony hitelesebb és pontosabb mûszernek
bizonyult az õ szemében bármilyen vallásnál vagy dogmánál. „Pártkatonaként tanította
félni a valóságos és a lehetséges osztályellenséget, s mert nem lehet elég korán kezdeni,
félni és árulkodni tanította a gyerekeket az iskolában, a történelemórákon és az igazgatói
irodában”.
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Hit és meggyõzõdés nélkül kapcsolódott a hatalomgyakorlás végrehajtóihoz. A saját
hite és meggyõzõdése hiányától inkább szenvedett, másokat ugyanezért megvetett. „Aki
megértette, hogy mit jelent a „tudunk mi másként is beszélni”, az ha óvatosan is, de
közlekedhetett az országban, százezrek nem tudták elfelejteni a dallamát ennek a mon-
datnak… az életlehetõség felszíne alatt, az emlékezet alján valami sötét szörnyûségként ott
dolgoztak a feldolgozatlan traumák”.

A Roncshíd árnyékában, a kisváros összezártságában minden emberi cselekedet a ha-
talom szigorú szeme elõtt történik, rosszallását és szemhunyását maguk a résztvevõk is
nagyon pontosan ismerik, az élet játszmája mintha nyílt lapokkal folynék.

Mikor és mitõl változhat meg ez a (még csak nem is ördögi) kör, ez az önnön kissze-
rûségében forgó világ, és önmagát folyamatosan a mélybe húzó viszonylatrendszer?
Vajon a korábbi hatalom meglazulása, a rendszerváltozásnak az illúziója képes-e érdemi
változást hozni a roncshíd-lét végzetesen a peremre sodort emberi közösségeiben? Sipeki
szavait senki sem hallja, õ maga sem, talán, mert ki sem mondja õket Halottak Napja
nyirkos estéjén, a hídroncs sötétjében: „Majdnem mindent tudok és nem tudok semmit,
mert nem tudom a miérteket, csak többé-kevésbé a hogyanokat, és valójában azt sem
tudom, mit akartam ezzel az egésszel”.

A roncshíd eltûnt azóta, a hidat már nem hívják – csúfságul – „a népek barátsága roncs-
hídnak”, csak hídnak. Sipeki elõbb-utóbb lelép a színrõl (vagy a traverzrõl), de vajon meny-
nyi idõnek kell eltelnie, hogy a hídon járók a zavartalan jelen vonzásában induljanak
útjukra a határfolyó fölött?

Vajon mi jelent nagyobb nyereséget a kortársi magyar prózairodalom számára: egy jó
regény, vagy huszonöt jó novella? A tréfás(nak tûnõ) kérdésre egyre nehezebben adható
felelet, amint az olvasó halad elõre a mû(vek) olvasásában. Korántsem mûfaji besorolásról
van szó, inkább mintha egy kaleidoszkóp minta-kínálatának a legsikerültebb darabját
akarnánk kiválasztani. Holott az érték maga a sokszínûség, a sokhangúság, az olvasásra,
elmélyülésre és szembenézésre fölkínált elemek (szinte már arcátlan) bõsége. Az író, ez a
meggondolt és lehiggadt, koraközépkorú alkotó ugyanis maga mellett utaztatja azt a vele
azonos nevû, fiatal és hányaveti legényt, aki idõnként súg neki (és milyen hangosan), sõt
bele-belejavít a kéziratba.

Kipke Tamás ott kezdi a Lélektûrt, ahol a Roncshidat befejezte. Vizivárosban gyökerezik
ez is, a kapucinus atyák és tévelygõ báránykáik közül indul, és oda is tér vissza-vissza a cse-
lekmény, – ami valójában nincs. De amíg a Roncshídban az önálló részleteknél erõsebb-
nek bizonyul a központi motívum (S. F. hol pokol-, hol mocsárjárása), addig a Lélektûr
inkább az önállósodott élethelyzetek – egymással kétségtelenül rokon – láncolatát teremti
meg. Az önálló helyzetrajzok, kor- és kórtörténetek persze ismerõsek vagy kitapogathatók
az olvasó számára, hiszen valamilyen mértékig mindegyik Koller Antalhoz, vagyis
Anatolhoz és címeres baráti köréhez kapcsolódik. De mégsem a szereplõk névalakja teszi
átláthatóvá és vállalhatóvá ezeket a… fejezeteket, novellákat, életképeket (ki-ki rokon-
szenve szerint nevezheti meg a huszonöt, zárójelbe tett, rövid cím után elhelyezett szöveg-
folyamot). Úgy van benne mindegyikben az elmúlt negyven év, olyan elvethetetlenül és
szétbogozhatatlanul, mint az író Kipke Tamásban, és mint valamennyi olvasóban, aki vele
egyazon égbolt alatt töltötte az elõzõ évtizedeket. A negyven év persze negyvenévnyi
életet jelent, annak minden felcsillanó és árnyékos oldalával, ki- és becsapatásokkal,
zuhanyozó alatti ölelkezésekkel, méretes korsó sörökkel, NDK-s lányokkal és lengyelorszá-
gi autóstoppos nyaralással. És azokkal a súrlódó felületekkel, amelyeken az úszó, az
újságíró, a férj és családapa, az ábrándjait hol fölcsavaró, hol takarékra állító, gondolkodó
közép-európai (nem kell, hogy föltétlenül értelmiséginek értsék!) negyven év alatt végül
csak deformálódik. És mindeközben megõrzi és fel-felmutatja annak a hitnek és
reménynek a maradékát, amelyet hol kihajít, hol kiröhög, de amelytõl esze ágában sincs
megszabadulni.
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Kipke Tamás könyve látszólag könnyû olvasmány, hiszen a mi korunkról és hely-
színeinkrõl, a mi lakás- és élethelyzeteinkrõl szól. A mi irodalmunk idézetei, imáink szófor-
dulatai rejtõznek a sorok között, de vicceink poénjai, reklámjaink és plakátjaink szlogenjei
is, mindenhol jelenlévõen, de nem mindig szembeszökõen. Ahogy az életben is…

Ugyanakkor Kipke Tamás könyve mégsem könnyû olvasmány, ez a korát nagyon is
ismerõ író nem ismer bekezdést és párbeszédet, kronológiát és cselekményszövést, de
még a mondatvégi pontot is fukarul alkalmazza. Közlendõjét végtelen egymásutánban
közli (ahogy az életben történni szokott), gondolatszövésében következetlenül bakugrál
(ahogy az valamennyiünkkel elõfordul), ki-kitér múltra és jövõre, közeli és távoli
helyszínekre, fontosra és jelentéktelenre, már elmondottra és sose hallottra (ahogy az élet
esetlegessége és közönye magával hozza). Aztán kiemel Kipke Tamás mondatokat vagy fél-
mondatokat a láncmondatok közül, ezek a fontosak, vagy frappánsak, a megjegyezni
valók. (Mint hajdan a barokk körmondatok özönébõl emelte ki a lényeget az olvasóinak
megkegyelmezõ szerzõ!) Egy-egy jó poén kedvéért Kipke sok mindenre hajlandó: úgy
bonyolítja a (nem létezõ) cselekményt, hogy a poén visszatérjen a fejezetvégen, és célba
találjon. Úgy idéz Bibliát és Radnótit, Baudelaire-t és virágéneket, hogy a mondatszövet-
bõl kifejthetetlen a versek aranyszála. 

Kipke sok mindent tud: tudja, hogy a dolgok elszakíthatatlanok a történetüktõl, s
miközben a jelent (mint jelenséget) fejtegeti, egyszerre beletûnnek és belerendeznek a
múlt lelkei és emlékei. És tudja, hogy a világ a helyszínek mérhetetlen sokasága
(emlékezzenek a kaleidoszkópra!), és bármelyik esemény képes biztos kézzel bármelyik
helyszínt kiemelni ebbõl a sokaságból, és oda áthelyezni a cselekményt (ha van, ha nincs)
és az emlékezetet, amely letéphetetlen rólunk. De tudja azt is, hogy idõn és téren túl (vagy
inkább innen, valahol emberlétünk illetve idõben-létünk és térben-létünk között), létezik
még valami hálóféleség, amely hol fenntart, hol gúzsba köt, amelynek többszálú anyagát
nevezhetjük erkölcsnek vagy felelõsségnek, nevezhetjük küldetésnek vagy hitnek, de a leg-
egyszerûbb, ha szeretetnek nevezzük.

„A lélek tûr, mert nincs más választása. Anatol… egykedvûségébõl hirtelen földerült,
megvan a cím!, Lélektûr, benne van minden, a Tür, a lélek ajtaja, a sok megivott lé, meg
a mûfaj, a lektûr, no és az erkölcsi tanítás, hát mi kell még?”

(Kipke Tamás: Roncshíd. Mintha-regény. Bp., Új Ember Kiadó; 
Lélektûr. Bp., Kráter Mûhely Egyesület. 1995.)

Madarász Imre

Szexuálmisztika

Evola és Sade

Két, sokáig és sokszor hírhedettnek, tilosnak, bûnösnek, deviánsnak minõsített gondol-
kodó-író találkozása a filozófiai tabutéma jegyében akkor is érdekes és tanulságos, ha
találkozásuk csupán futó kalandnak tûnik. Valójában szükségszerû volt, éppen mivel az
európai bölcseletben hagyományosan tabunak számított a szexualitás, amit csak a husza-
dik század túlnyomórészt pszichológiai-pszichoanalitikus gondolkodói törtek meg (olya-
nok, mint Otto Weininger, Sigmund Freud, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich). Az õ jelleg-
zetes irányzatukon kívül igen kevés filozófiai író gondolkodásában, munkásságában ját-
szott a szexualitás olyan nagy szerepet, mint Donatien Alphonse François de Sade márki-
éban (1740–1814) és Julius Evoláéban (1898–1974). Az elõbbi a felvilágosodás, a francia
forradalom és Napóleon korában egész életmûvét erre a tematikára építette, az utóbbi a
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huszadik század közepén egyik legfontosabb könyvét szentelte neki. Külön-külön mind-
kettejükrõl publikáltam már tanulmányt (Sade-ról Századok, könyvek, lapok, Evoláról Titus
íve alatt címû kötetemben), most viszonyukkal foglalkozom a mû magyar fordításának
publikálása alkalmából, ahogyan az Evola Metafisica del sesso címû, 1958-ból, illetve
1969-bõl való könyvében megjelenik.

Ahogyan európai-keresztény kultúrkörünkben – legalábbis a magas kultúrában – a 
szexualitás maradt évszázadokon, évezredeken át „a” (fõ) tabu, úgy annak elsõ, sokáig
egyedüli s máig legharciasabb, legszélsõségesebb, leggátlástalanabb prófétája Sade márki
volt, a „par excellence” romlott és megrontó, sátáni, megnevezhetetlen író prototípusa.
Mármint a tizenkilencedik század végéig, amikor is a dekadens mûvészízlés mint „Isteni
Márkit” fedezte föl és dicsõítette meg, hogy aztán a huszadik században a szadizmus
„névadóját” mint „korunk igazi patrónusát” tanulmányozzák, méltassák olyan nagyság-
rendû írástudók, mint Franz Kafka, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, André Breton,
Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Georges Bataille, Theodor W. Adorno
és Max Horkheimer, Roland Barthes, Pierre Klossowski „és még sokan mások”, olyan sokan,
hogy azt felsorolni is képtelenség volna. Sade ma egyszerre divatos és klasszikus író,
válogatott és összes mûveit nyugaton tekintélyes kiadók neves tudósok, írók ajánlásával,
elõszavával, bevezetõjével olcsó kiadásban adják ki a legszélesebb publikumnak. A hat-
vanas évekbeli „áttörés” után Sade kultuszfigura lett, mígnem az ezredfordulón – divat-
szóval élve – „kanonizálódott”.

Magyarországon még nem, de úton van afelé. Noha már a pártállami rendszerben, a
hatvanas években napvilágot látott Peter Weiss drámája, a Marat/Sade, a hetvenes–nyolc-
vanas években pedig Sade-ról nagy tanulmányokat tett közzé Ludassy Mária, Almási
Miklós, Pelle János, akkoriban a Márki csak „antológiaszerzõ” lehetett (az 1975-ös Ludassy-
szöveggyûjteményben, A francia felvilágosodás morálfilozófiájában). Jellemzõ, hogy Sade-
tól teljes mû csak a rendszerváltozás évében, 1989-ben jelent meg, ám akkor egyszerre
három is: a Párbeszéd egy pap és egy haldokló között e sorok írója, röviddel azután a
Justine Vargyas Zoltán és a Filózófia a budoárban Marsall [Kovács] Ilona fordításában
(majd egy évre rá egy füzetnyi válogatás a Juliette-bõl Pelle János átültetésében és
„pornós” kivitelben). Az ekkor kezdõdõ évtizedben azonban Sade magyarországi jelenléte
újfent ellentmondásosan alakult: róla megjelent híres és túlértékelt tanulmány (Adorno és
Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája, 1990), egy jelentõs dráma (Yukio Mishima: Sade
márkiné, 1992) és egy feledhetõ darab (Halász Péter: Sade márki élete, 1992); tõle ellen-
ben kerek tíz évig ismét semmi. A kilencvenes évek végétõl aztán újabb Sade-reneszánsz
köszöntött be nálunk, s ezúttal nem egyoldalú: kritikai alapmû (Roland Barthes: Sade,
Fourier, Loyola, 2001), érdekes tanulmány (Micaela von Marcard: A rokokó avagy kísérlet
az emberi szíven, 1999), tematikus folyóiratszám (Vulgo, 1/1999), önálló monográfia
(Jovica Acin: Sade Apokalipszise. Vázlatok az isteni márkiról, 1999), költõi szabadságú film
(Philip Kaufman: Sade márki játékai – Quills, 2001) és egy Marquis de Sade: Illusztrációk és
gondolatok a Nouvelle Justine-hez címû képes könyv (2000) mellett (2001-ben) napvilá-
gott látott a hírhedett író egyik fõmûve, a Szodoma százhúsz napja, ugyancsak Vargyas
Zoltán mûfordításában (valamint új kiadásban a Justine és a Filozófia a budoárban). Ebbõl
a szempontból és ilyen értelemben jókor jelent meg Evola könyve.

De nemcsak Sade, hanem maga Evola miatt is. Az Olaszországban a második
világháború után náci-fasisztaként elparentált „tilos filozófus” (akit Marco Fraquelli nevezett
így, igazából „de facto” és „de jure” sosem tiltották be) Magyaroszágon a kilencvenes évek
közepéig teljesen ismeretlen maradt, azóta azonban olyasmi történik vele, ami egyetlen
más olasz filozófussal sem, író-honfitársai közül is csupán a legnagyobbak egynémelyiké-
vel: életmûvét, sorra-rendre, szemmel láthatóan a teljesség igényével fordítják magyarra és
jelentetik meg ritka-elegáns kivitelben (a szóban forgót – párját ritkítóan – utcai plakátokon
is reklámozva). A szexus metafizikája Evola egyik „legterjeszthetõbb” könyve, a szó mind-

PoLíSz



99

két értelmében: politikailag „ártalmatlan” (nem olyan radikálisan-militánsan szélsõjobb-
oldali, mint a Tigrislovaglás, az Emberek és romok, A fasizmus jobboldali szemmel, vagy a
fajelméletrõl s a zsidóságról írott könyvek és cikkek) s nem olyan érthetetlen, mint Az
abszolút individuum teóriája és Az abszolút individuum fenomenológiája.

A szexus metafizikája tehát érdekes „közlekedési eszköznek” ígérkezik mind a Sade-hoz,
mind az Evolához közelíteni vágyók számára, de fõleg azoknak, akiket Sade és az olasz
kultúra kapcsolatai érdekelnek. Ismeretes a Márki vonzódása Itáliához. „Ebbe az országba
kellett jönnöm, hogy magamhoz illõ szörnyeket találjak!” – Juliette e felkiáltása magának
az írónak az érzelmeit is kifejezi. Idézett fõmûvének a fõ helyszíne Itália, melynek sajátos
torzképét Sade részben személyes útiélményei alapján festette meg. Kétszer járt olasz
földön, mindkét esetben a francia igazságszolgáltatás elõl menekült oda. 1772-ben csö-
börbõl vödörbe került: a szárd király parancsára a Miolans-i várbörtönbe zárták, ahol
korábban Pietro Giannone is raboskodott, s ahonnan a Márki casanovai módon meg-
szökött. Második, 1775–76-os útjáról – Firenzében, Rómában (melyet a Juliette-ben „a
világ fõvárosának” nevez) és Nápolyban – könyvet is írt Itáliai utazás címmel. Ennek „ola-
szos” irodalomtörténeti érdekessége, hogy megörökíti benne találkozását Alfieri szerelmé-
vel, Luisa Stolberg d’Albany grófnõvel (akit tehát csaknem egy idõben ismert meg, mint a
„zsarnokölõ” tragédiaköltõ) és a nápolyi királlyal, IV. (Bourbon) Ferdinánddal, akinek
kegyetlen zsarnokságát a történetírásban Vincenzo Cuoco örökítette meg, a szépiro-
dalomban pedig maga a Juliette szerzõje. Sade Itália iránti vonzódása sem életében, sem
holta után nem bizonyult igazán viszonzottnak. Legalábbis az olasz Sade-irodalom sem
mennyiségileg, sem minõségileg nem nagyon jelentõs. Mario Praz a dekadentizmus Sade-
kultuszáról szóló alapvetõ mû szerzõje után hozzá vagy a fõ „Sade-ológusokhoz” (Eugen
Dühren, Maurice Heine, Gilbert Lely, Jean Paulhan, Maurice Blanchot, Gilles Deleuze, a Tel
Quel csoport – Sollers, Damis, Tort, Pleynet –, Jean-Jacques Pauvert vagy James Cleugh)
mérhetõ olasz szerzõ mindmáig talán csak három akadt: az életrajzíró Carlo Palumbo (La
vita del marchese de Sade, 1986) és Luigi Bàccolo (Biografia del Marchese di Sade,
Milano, 1986), valamint Vincenzo Barba, egy érdekfeszítõ kritikai antológia ( Interpretazioni
di Sade, 1979) összeállítója. Az olaszországi „Sade-ológia” viszonylagos szûkössége azért is
furcsa, mert a Márki összes mûvei megjelentek olaszul olcsó, de elegáns kiadásban (a
Newton sorozatában), s még azt megelõzõen megihlettek olyan klasszikusokat, mint
Alberto Moravia (az 1976-os Mondadori-válogatás elõszó-írója) vagy Pier Paolo Pasolini,
akinek életmûvét a Salò vagy Szodoma százhúsz napja címû film zárta le (benne – nem
csak tanulmányunk szempontjából érdekes adalék! – kevéssé jóindulatú utalással „Evola
úr” fasizmusára).

Aki mindezek után Evola könyvét, illetve A szexus metafizikája Sade fejezetét túl nagy
várakozással kezdi olvasni, azt csalódás érheti.

Pedig a szövegrész környezete és terjedelmi arányai sokat ígérnek, elõzményei és indí-
tása igazán nem rosszak. Ahhoz képest, hogy Evolát általánosan ultrakonzervatív filozó-
fusnak minõsítik (magyarországi követõje, László András „ultradextra-konzervatívnak”) s a
tradicionalizmus nevû antimodernista bölcseleti irányzat René Guenon és Hamvas Béla
mellett legnagyobb képviselõjének, meglephet, hogy milyen megértõen, mondhatni „be-
fogadóan” ír Sade-ról és a róla, valamint Sacher-Masochról elnevezett „szado-mazochista
komplexusról”: „Már említettük, hogy a szerelem sok antik istensége egyidejûleg a halál
istensége is volt. E mozzanatot a fentebb bemutatottól eltérõ összefüggésben is értel-
mezhetjük. A sóvárgás-szerelem metafizikailag megsebzi a transzcendens individuumot;
de a pusztítás, önpusztítás és szenvedés mozzanata nemcsak a szenvedély-szerelemnek,
hanem magának a pusztán fizikai szerelemnek a maga legnyersebb megjelenési for-
májában tekintett, minimumra redukált gyönyör- vagy kéjmozzanatnak is igen lényeges
eleme.” (Szongott Rudolf fordítása). „A két tendencia – egyrészt a libido és a gyötrelem,
másrészt a pusztító tendencia – keveredésébõl fakadó sokrétû formák igazolt létezése”, 
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„a szexualitás és a fájdalom közti állandó kapcsolat” Evola szerint „a szexuális élmény egyik
legérdekesebb dimenziója”, illetve „egy olyanfajta boldogság, amely mind a test, mind a
lélek felmagasztalása: e látszólag vad gyakorlatokat tehát nem önmagukban, hanem
csupán »egy kapu megnyitásának eszközeiként« kell tekintenünk”. Klasszikus irodalmi
példák sorát idézi – Lucretiustól Novalisig, Baudelaire-tõl D’Annunzióig, Maeterlincktõl
Spenglerig, sõt a franciául idézett Ady Endréig („Tüzes seb vagyok: Seb vagyok, tüzes, új
kínra éhes, / Adj kínt nekem, a megéhezettnek, / Seb vagyok, csókolj, égess ki, égess.”) –
annak illusztrálására és bizonyítékaképpen, hogy „a kegyetlenség és a kéj azonos
élmények” lehetnek és hogy „a szado-mazochisztikus komplexus… nem csupán a pszicho-
páthiához tartozik”, amennyiben „feltételezhetünk” olyan aktív és passzív „algolagniát,
amelyet nem a bensõ kényszer hatása alatt álló perverzek alkalmaznak, hanem teljesen
normális lények, hogy a szexus szokásos élményében benne rejlõ lehetõségek transzcen-
dens értelemben vett, esetleg esztétikai felerõsítéséhez, meghosszabbításához eljussanak”.

A tulajdonképpeni szadizmust illetõen Evola megkülönbözteti elõször az „aberráns
szadizmust” („ez néhány neurotikus vagy terhelt egyén számára a kegyetlenség mint
speciális pszichikai szerelmi izgatószer igénye, amelyre a szexuális kielégüléshez szükségük
van”) „az eros természetes elemeként felfogott szadizmustól, amelyet speciálisan aktivizál-
ni lehet, hogy az eros lehetõségeit a szokásos határokon túlra vigye”, másodszor „a szexu-
ális hátterû szadizmust a tágabb értelemben vett szadizmustól, amelyben a szexussal és
nõvel való kapcsolat hiányzik, avagy csupán alárendelt szerepet tölt be”, végül, harmad-
szor, az „élményeket, amelyek megõrzik eredeti jellegüket, azzal a mesterkéltséggel, amely
annak sajátja, amit perverzitásnak nevezünk.”

Magának a névadónak, Sade-nak (akit Evola is csak idézõjelben nevez „isteni márkinak”)
a (szintén idézõjeles) „szadizmusát” A szexus metafizikája szerzõje „intellektuális perverzió-
nak” nevezi, „melynek filozófiai alapjául és igazolásául” az az „életszemlélet” vagy „idea”
szolgál, „hogy a világegyetem uralkodó hatalma a »rossz«, a pusztítás, a bûncselekmény
hatalma”. Részben Praz nyomán Evola Sade „filozófiáját”, a szadizmus „általános koncep-
cióját” fordított vallásnak és „sátánizmusnak” látja, melynek „központi gondolata”, úgy-
mond, „nyílt ellentmondást foglal magában”: „világnézetileg”, „ideológiailag” tagadja a jó
Isten, természet, rend és törvény létét, de „erkölcsileg” mégis feltételezi, hogy kéjvágyból
megtagadhassa, megsérthesse, támadhassa, gyalázhassa. „Ezért helytálló, amit e vonat-
kozásban Praz jegyzett meg, amikor a szadista élvezni szeretné a törvényszegést, a létezõ
elleni erõszakot, akkor nem volna más választása, mint a jóság és az erény gyakorlása,
hiszen épp ez jelentené az Ellenistent és az ellentermészetet: a lázadást és erõszakot az
ellen, ami – az elõfeltevés szerint – a teremtés végsõ, gonosz alapja volna. Valójában min-
den sátánizmus – hogy sátánizmus legyen – feltételezi a megsértett szentség és a törvény
bensõ, tudattalan elismerését; ezért csak igen szubtilisan, mint a törvényszegés élvezete,
mint egy adott módon való cselekvés lehet szadizmus valami, ami saját lelkiismeretünkkel
szemben áll. Lényeges különbség van aközött, hogy azért hajtunk-e végre egy tettet, mert
rossznak vagy bûnnek tekintjük (ahogy mások ugyanezen okból nem hajtanák végre),
vagy azért, mert nem érezzük sem rossznak, sem bûnnek. Aki pozitívan – és nem
polemikusan – tenne rosszat, követne el bûnt vagy szegné meg a törvényt, nem is
beszélne róla: nem találna saját magában semmi olyan vonatkozási pontot, amelyhez
képest e szavak bármiféle jelentéssel rendelkeznének. Pusztán az volna, aki a világban
mûködõ erõk egyikével azonosulna.”

Ez az alkotáslélektani szempontból is revelatív intuíció jelenti a végsõ pontot, ameddig
Evola Sade „filozófiájának” megközelítésében és megértésében eljutott. Ami ez után követ-
kezik, az a szó eredeti értelmében vett „perversitas”, azaz útvesztés, letérés, elbolyongás:
Evola a Márki elméletét, különös módon, a hindu sívaizmussal, „valamint a Kálihoz,
Durgához és ama más »borzalmas« istenségekhez kapcsolódó kultuszokkal” rokonítja,
„mivel e kultuszok is tudtak a felszabadító eksztázisról, amelyet – gyakran az orgiasztikus
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élménnyel szoros kapcsolatban – mindez kiválthat; ám – de Sade-tól eltérõen – a
szentségtörés bármiféle árnyalata nélkül, ellenkezõleg: rituális, áldozati és átalakító keretek
közt”. Még Evola „orientalizmusa”, keleti orientációja és indiai szimpátiái ismeretében sem
könnyû megérteni és fõleg elfogadni a felvilágosodás-kori francia márki eme „hindu-
izálását”, ahogyan antihistorizmusa sem magyarázza kellõképpen, miért nem az „ancien
régime”, a forradalom és a napóleoni éra történelmi, illetve a felvilágosodás és a
kereszténység kulturális kontextusában vizsgálja Sade életmûvét és ideológiáját. Mi köze
volt, lehetett neki egy olyan világrész, kultúrkör vallásához, irodalmához, amelybõl nem
nagyon ismert mást, mint néhány, regényeiben rokonszenvvel emlegetett speciális
kivégzési módszert, s amellyel nem rokonította egyéb, mint a bõbeszédûség? A kötetvégi
kiejtési jegyzetszótárra szoruló, szanszkrit szavakban bõvelkedõ, ezért nehezen követhetõ
szöveg erre nem ad megnyugtató választ. A hinduk szent szövegébõl, a Mahábhárata
összeposzba ékelt Bhagavad-gítából ismert „Bal Kéz Útja” valamiféle kapcsolatba hozása a
nõi princípiummal éppúgy emlékeztet Weininger nõgyûlölõ teóriájára, mint a Sade-i meg-
fordított értékrend s a „pusztító tett gyönyörûsége” a nietzschei Übermensch-elméletre: ám
Evola e távoli „rokonságok” közül is csupán az utóbbit villantja fel célzás formájában.

Cseppben a tenger: a Sade-fejezet, miként az egész könyv, A szexus metafizikája
eszme-, kultúr-, irodalom-, illetve filozófiatörténet helyett sajátos szexuálmisztikába torkollik,
amelyben a legtávolabbi dolgok összefüggenek egymással s a legkülönbözõbbek egy-
beesnek, nem a racionális érvek fényében, hanem a mítoszok, az extázisok, a mágikus rítu-
sok s a szabad asszociációk („szabad ötletek”) homályában.

„Portrévázlatát” Sade-ról Evola akkortájt készítette, amikor az „új baloldal” felfedezte, fel-
mentette, sõt felmagasztalta az „isteni márkit”. A tradicionalista filozófus, aki pedig kora
„modern világával” és modernista irányzataival szemben a totális elutasítást és tagadást
képviselte, abban – érdekes módon – egyetértett kortárs ellenfeleivel, hogy kulturálisan
jelképesnek tartotta Sade alakját, mi több, bölcseletileg relevánsnak úgynevezett (értsd,
maga Sade és hívei által így nevezett) „rendszerét”, többszörösen abszurd „filozófiáját”. Ám
abban már teljességgel önmaga volt, hogy – és ahogy – a Márki kulturális távlatait és
filozófiai rokonait nem az elátkozott modernségben, hanem a misztifikált õshagyomány-
ban kereste. A hinduizmussal „összehozva”, premisszáiból adódóan, akarva-akaratlanul õ
is rehabilitálta az elátkozott tollforgatót, csakhogy – Camus-vel szemben – nem mint
„metafizikai lázadót” és „abszolút tagadót”, ennyiben „elõfutárt” és „kortársunkat”, hanem
mint az egyik legõsibb és legnagyobb tradíció kései-modern – már csak ez okból is para-
dox és abszurd – képviselõjét, akit éppen ezért, ennyiben és ekként talált aktuálisnak és
jelentõsnek. Ugyanazon esztendõben, 1969-ben, a „diákforradalom” utáni elsõ évben,
amikor Adorno és Horkheimer A felvilágosodás dialektikája második-definitív kiadásában
Sade-ot a felvilágosodás, a nyugati-modern észelvûség szimbólumának tették meg, hogy
ezáltal annyira elítéljék a felvilágosodást, amennyire csak „haladó” ideológusok tehették,
Evola A szexus metafizikája szintén második-végleges edíciójában a Márkit egy õsi-keleti
hagyomány idõben és térben távoli „variánsaként” mutatta be, hogy az erotomán gra-
fomán megértésében és értékelésében elmenjen addig, ameddig tradicionalista bölcselõ
csak eljuthatott – vagy még tovább. 

(Julius Evola: A szexus metafizikája, UR Könyvkiadó, Bp., 2000).
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József Ágnes

A vámpír röpte
Micsoda rémtörténet! – gondolhatnánk a cím olvastán Michel Tournier könyvérõl, mely

október közepén jelent meg elõször magyar nyelven a Napvilág Kiadó gondozásában.
Lelki szemünk elõtt talán már meg is jelent a kiterjesztett szárnyú, hosszú fogú, a légben
körözve zsákmányra lesõ, rémséges szörny képe. Ám a rutinos olvasó, aki elõtt nem
ismeretlenek a ma is élõ francia író nálunk korábban már szép számmal megjelent mûvei,
mindjárt gyanakodni kezd, nem is alaptalanul. Szellemek, kísértetek és egyéb hasonszõrû
fantasztikus lények ugyanis nem szoktak csak úgy ide-oda röpködni Tournier mûveiben.
Mit kezdjünk hát a címben szereplõ vérszívó sárkányfajzattal?

Ha a töprengésnek ezen a pontján eszünkbe villan Tournier-nak a szimbólumok iránti
szenvedélyes vonzalma, máris sikerült rátalálnunk a megoldás felé vezetõ útra. A könyv
alcíme ugyanis „Mûelemzés és mûkritika a Trisztántól Grassig”. Hûha! Ennek mégis valami
komoly dolognak kell lennie! Ezek után mindenképpen kénytelenek leszünk metaforikus
jelentést tulajdonítani a címbéli vámpírnak és röptének egyaránt. A rejtély kulcsát Tournier
a könyv címadó elõszavában (kivételesen) önként a kezünkbe adja, s kiderül, hogy a
vérszívók maguk a könyvek, az áldozatok pedig, mit van mit tenni, mi, olvasók vagyunk,
akiket a könyvek szinte észrevétlen módon ádázul behálóznak, hogy miközben mi teljesen
belefeledkezünk olvasmányainkba, õk a vérünket és szellemünket szívva valódi életre kel-
hessenek.

Az író által megírt könyv ugyanis nem egyéb, mint puszta váz: „míg olvasatlan, nem
születik meg igazán” – írja Tournier. A szerzõnek tehát, ahhoz, hogy mûve élõ anyaggá
válhasson, feltétlenül szüksége van az olvasóra, hiszen amíg írása nem teljes értékû
alkotás, addig õ maga sem teljes értékû alkotó. Létkérdés számára, hogy vámpírjai minél
jobb munkát végezzenek az olvasók táborában. Minél több olvasó lényét – gondolatait,
érzéseit, álmait – sikerül egy-egy írásnak magába szívnia, õ maga annál gazdagabbá, szí -
nesebbé, elevenebbé válik, s ha elég erõs ahhoz, hogy vérszívó tevékenységét
századokon keresztül folytatni tudja, a mûbõl örökérvényû mítosz születik.

Tournier e mítoszok felfedezésére invitál bennünket, melyek egész írói munkásságának
alapkövei. Az emberiség számos õsi mítoszát írta már újra és újra, nemegyszer
meghökkentõ és mélyen elgondolkodtató szemszögbõl. Írásai valóságos csapdák az
olvasó számára, aki a közismert történetek effajta merõben új megközelítésével szemben
akaratlanul is figyelmének összpontosítására, valódi gondolkodásra kényszerül az olvas-
mány fogságában. Lénye egy darabját valóban át kell engednie a mûnek, s rajta keresztül
a mû alkotójának is. Tournier hosszú évek óta szívja hát sikerrel a vérünket, s most megje-
lent könyvét mintha elégtételnek szánta volna a mûveit oly híven tápláló olvasók számára.
Õ, aki íróként mindeddig belõlünk töltekezett, most az olvasó szerepébe helyezkedve sorra
veszi a francia és német irodalom számos jelentõs alkotását, s feltárja elõttünk azokat a
gondolatokat, melyek az õ lényén keresztül benne örökérvényû igazságokká váltak.

Tournier, aki eredetileg filozófusnak készült, és csak késõbb kezdett mûfordítással, majd
írással foglalkozni, egyfajta metafizikai szûrõn keresztül tár elénk olyan alkotásokat, ame-
lyek – teljesen nyíltan vagy kevésbé nyilvánvaló módon – ötvözik az irodalmat és a filozó-
fiát (csakúgy, mint Tournier saját mûvei). Tournier, bármit is ír, saját mûvet avagy
mûelemzést, a mindig változatlan igazságot keresi a történet mélyrétegeiben, a filozófiai
vezérfonalat a szereplõk személyisége és cselekedetei mögött, az állandót a mindig változó
szövevényében, a halhatatlant a mulandó hátterében.

Most megjelent mûvében így válik például a Trisztán és Izolda ízig-vérig nõi mítosszá
(melynek ellenpontja, a típikus férfimítosz, Don Juan története), a Kékszakáll elemi erejû
õsmintákat felvonultató, a valóság és a fikció között félúton lebegõ, „áttetszõ” mesévé, a
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Vörös és Fekete fejlõdésregénybõl szembesülésregénnyé, a Goriot apó ugyanabból zooló-
giai regénnyé, de szó esik még Saint-Simonról, Madame de Staëlról, Flaubert-rõl, Zoláról
és Sartre-ról, és persze a nagy németekrõl: Goethérõl, Hermann Hessérõl, Thomas
Mannról és a fiáról, Klaus Mannról, Günter Grassról és Kantról – ahogy ez a széleskörû
német mûveltséggel rendelkezõ Tournier-tól egyáltalán nem meglepõ. Tournier minden
szerzõnél a felszín alá néz, az elsõ olvasásra felfedezhetõ, evidens mondanivaló mögé,
hogy ott egyre mélyebb és mélyebb rétegeket tárjon fel, és sajátos nézõpontú elemzé-
seivel nemcsak az adott mûhöz, hanem saját alkotásainak megfejtéséhez is közelebb visz
bennünket.

Egy könyv mondanivalója természetesen mindenki számára más és más, és Tournier
sem azt várja tõlünk, hogy csukott szemmel rábólintsunk azokra az következtetésekre,
amelyekre õ maga jutott e mûvek olvasása során. Épp ellenkezõleg! Önálló gondolkodás-
ra sarkall bennünket, s ehhez módszert is ad a kezünkbe: saját reflexióin keresztül megtanít
bennünket, hogyan lássunk a történetek mélyére, s hogyan hozzuk onnan felszínre a
nekünk szóló üzeneteket. Megmutatja, mit kell tennünk ahhoz, hogy az olvasás nyerte-
seivé váljunk, hogy ne csak áldozatok legyünk egy-egy könyv-vámpír karmai között; meg-
tanít, hogy vérünkkel táplálva olvasmányainkat, hogyan váljunk mi magunk is többé,
mélyebbé, gazdagabbá általuk. 

(Napvilág Kiadó, 2001,)
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Tisztelt Szerzõink!
Szerkesztõségi felhívás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jövõben a floppyn és e-mailen leadott szerzõi kéziratot
az alábbi formai követelmények betartásával tudjuk szerkesztési munkánk során felhasználni,

ezzel munkánkat segítik és sokszorosan megkönnyítik.

Formátum: Word 6.0 / 95. doc. vagy rtf.

A kéziratra vonatkozó reményeink:
A szerzõ nevét mindig a cikk, tanulmány, vers stb. elé tegyék!

A szerzõ postai (esetleg e-mail) címét, telefon- és faxszámát olvashatóan kérjük feltüntetni!
Az írások címét félkövérrel kérjük begépelni. Fõcím: 14-es félkövér. Alcím: 12-es félkövér.

Szöveg: 12-es betû Times New Roman CE.
Bekezdést nem szabad beütni, az egész szöveg balra zárt.

Tabulátort tilos használni!

Írásjelek:
Alsó(nyitó) idézõjel: Alt+Num Lock+0132    Felsõ (záró) idézõjel: Alt+Num Lock+0148
Gondolatjel: Alt+Num Lock+0150    ... (három pont) rendesen három pont leütéssel.

Az idézõjelek esetében és sorkezdeteknél, illetve sorvégeknél ne hagyjanak üres leütést.

A Szerkesztõségbe küldött floppyt és kéziratot nem õrizzük meg 
és nem küldjük vissza!

Jó munkát kíván:

Dubniczki Csilla
szerkesztõségvezetõ

PoLíSz

A Kráter Mûhely Egyesület 2002-ben is meghirdeti 
a PoLíSz folyóirat 

fiatal költõknek szóló költészeti- és mûfordítói pályázatát. 
Az Ács Jenõ költõ alapította Költészeti Díj 

és a 
Tóth Éva mûfordító alapította Mûfordítói-Díj összege 

50–50 ezer Ft. 
A díjak 2001. április 11-én, a Költészet napján

kerülnek átadásra.
A pályázat kiírói továbbra is szeretettel várják 

a fiatalabb költõnemzedék írásait, és a kortárs világirodalom 
magyar fordítóinak jelentkezését.

Beküldési határidõ: 2002. március 31.


