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A megújuló magyar és keresztény hagyomány lapja
Adamik Tamás

Ars poetica
Törvények szabják meg a csillagkép vonulását.
Nékik hódol a föld, amidõn meghozza virágát.
Õket imádja a Nap, hintvén tömjénsugarát dús
fénycsóvák özönével. A súlytól roskadozó kis
hangya elõttük görnyedezik, mert érzi hatalmuk.
Én se tudok másképp cselekedni, csak úgy, amiként azt
testem, agyam, lelkem bonyolult szövevénye megírja.
Nem tudok én sasként szárnyalva lenézni magasból,
s így átfogni a mindenség tereit s eredõjét.
Inkább jó kutyaként szaglászván járom a földet,
és a nyomot követem, tények tömegén verekedvén
át magam. Ám az igaz szépséget meglelem így is.
Ott, hol jó adatok sorakoznak mértani rendben,
nincs szükség sem cifra szavakra, sem ékes igékre,
és nem is illik a tényekhez színezni a szókat.
Hogyha netán voltál egyedül már csillagos éjben
nagy legelõ közepén, s csendben hallgattad a birkák
békésen neszezõ harapását és a kutyád gyor-
san suhanó rohamát, mert megszívlelte parancsod,
akkor tudnod kell, hogy a legszebb szó: az igen, nem.
Hát ne akarj, kritikus, letaszítani isteni gõggel
édes Olümposznak tetejérõl, bízd csak e munkát
más bírára: a mindeneket mérõ vad idõre!
Õ lesz a bírám majd, s a tiéd is. Vésd a szívedbe:
törvények szabják meg a csillagkép vonulását.
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„A kõ marad...”

A KÖNYVESHÁZ FOTÓKAT
CSONTOS JOLÁN KÉSZÍTETTE.

Wass Albert Terem, az író
emlékének ajándékozott íróasztallal
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McLoed lánya
Álmodsz, de vak álom ez. Nem látsz, csak föld alól, mélysötétbõl, tünde nyelven szólí-

tanak. Õs, fájdalmas hang, esengve kérlel, szelíd erõvel bekerít és nem ereszt. Érzed,
nyergelni kéne, vértet csatolni, kardot kötni, de boszorkányság bûvölte álom nyûgöz.
Pilláidon ólomsúly, szemhéjad kõbõl. Ám a felnõttkor alá temetett ifjúi Lancelot ébredez,
nyújtózik, birokra kél a sötétséggel. Végre a felszínre rúgod magad, mélyet lélegzel – s
vaksin pislogsz az elõtted villódzó képernyõre. Éles vonások, üde fiatalság, tiszta arc – egy
lány beszél, valami furcsa, sosem hallott nyelven. 

„Héber!” – gondolod, de máris elveted, mert a háttérben a táj borongós, északi.
Terméskõ falak, partra húzott csónakok, bogáncsvirág. A fel-felvillanó angol feliratozásban
megüti a szemed a gaelic szó. „Jer Osszián, / Ködös, homályos énekeddel!” – sóhajtod, és
a szíved különös, bús öröm járja át – hát mégis létezik?! Íme, a nyelv, amelyet halottnak hit-
tél! És okkal: már Arany korában sem volt, aki gael nyelvtudásával leleplezte volna
Macpherson csalását! De most itt a lewis-szigeti Jane McLoed, és ajkáról frissen, õserõvel
törnek fel a századok mélyére számûzött szavak. 

A lány hangja megbicsaklik. Szemében bánat:
– A fiatalok nem beszélik a gael nyelvet… Ódivatúnak tartják – mondja. 
Ötvenötezer lélek. Száraz statisztikai adat a képernyõn: a gaelt beszélõk száma. A skót

népességnek talán egy százaléka. 
A szemed megtelik könnyel. Mire vége a kisfilmnek, már szabályosan, szipogva bõgsz.

A feleséged felfigyel – jó asszony –, s kérdi, mi bánt?
A válasz váratlan, még önmagad számára is:

„A moldvai csángó-magyarokra gondolok.”

Barcsa Dániel
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A VÁDLOTT NEVE: WASS ALBERT
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Szakács István Péter összeállítása)
A borítón II. Rákóczi Ferenc szegedi szobra.

E lapszám illusztrációit Turcsány Péter Fotó-archaizmusok címû sorozatából válogattuk.
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Turcsány Péter

1702, Szilveszter-éj
A Rákóczi Szabadságharc 

300. évfordulójának nyitányán

I. Rákóczi Ferenc szelleme:

– Szabadság Hamletje,
magyar herceg,
az Ánglus majdnemha
rólad dallott:

Alinak, Bastának
dúlását helyre
tûzzel és dúlással
néked kell raknod!

Még a tiszta tó vizét is
borzolja a kõ,
Istenem, te csillapítsad
lelkemet, ha végsõ órám
veled jõ,

jaj, de mennyi sírás, harag
nyargal végig még addig a
magyar végeken,
jaj, csak egynek, anyának is
békéje legyen,

láték Isten, láték mégis
tábor-fényeket,
tüzek megett bajszos, kopjás,
fohászos és Isten-félõ
kuruc népeket,

tiszta forrás, szikláidat
hozzánk görgeted,
széles folyó, édes hazám,
bátor fiad, bátor néped
öleled,

kardunk s elménk legyen vélünk,
sose hagyjon el,
ha százszor is elkívánnák – 
miénk maradj Magyarország,
lábunk kengyelen,

ne sírjon az édesanya –
édesapa, ha téged hív
trombita,
magyar népért vajúdik szûz,
boldog Mária.

Istenem, te rekkentsed el
szívben égõ vágyaimnak
tüzes parazsát,

’hétszázkettõ, Szilveszter-éj,
így múlatlak át:

szájam, te rég összefércelt,
kiáltsad ki szabadságunk
boldog szózatát!

(2002. december 31. 
Elhangzott a Magyar Zeneakadémia

Emlék-koncertjén, 2003. január 3.)

Magyarvalkói fohász
(Antik parlando)

(A maroknyi református gyülekezet 
további megmaradásáért)

Várunk – itt, hol a sziklák és havasok 
szele fenn zúg,

Ázsia népeinek nyúgati õrhelye lett;
Áldva tekint le reánk Isten csöndje, s 

mosolyogja
kertünk díszeit és gyermekeink 

örömét.
Õrizzük, mit századaink bíztak kezeinkre,

hogy magyar Isten s életöröm áldja 
jövõnk’! 

2002. szeptember 21.
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Borbély László 

Mailer
Az elsõ kártyaparti sehogyan sem akart

elkezdõdni. Ilyenkor jobb az egészet
elfelejteni. Liebhauser Sándor széles moz-
dulatokkal gesztikulált. Bizonygatta, hogy
Kövesi játékvezetõ egy mocskos gazem-
ber, akit fel kéne kötni az elsõ fára. Az
erõsen kopaszodó Árkocsovics Feri
egykedvûen söprögette ölébõl a padlóra
a szotyolát. Megszokta már, hogy
Liebhauser a hétvégi jégkorong meccsek
után mindig halált kér valamelyik bíró
fejére a presszóban.

Hetente kétszer bunyózni tanította
Liebhausert. Szerény anyagi ellenszolgál-
tatásért, alig pár üveg kóláért, kitartóan
tanítgatta arra, hogyan kell egyenest,
horgot, felütést bevinni. Jégkorongozó
tanítványról lévén szó, a lábmunkára
nem fordított figyelmet. Árkocsovics néha
legyõzte ellenszenvét, és kiment meg-
nézni egy-egy meccset, melyet késõbb
együtt értékeltek. Az õ szakterülete a
verekedés volt. „Jövõ héttõl kicsit többet
zsákolunk – szokta mondani. – A múltkor
én szégyelltem magam helyetted a
lelátón, mert azt a nyúlszájú, nyolcvan
kilós srácot nem tudtad elsõre leütni. Jó
lesz, ha megembereled magad, mert
leveszem rólad a kezem. Túl sokba vagy
már így is nekem. A hajam is miattad hul-
lik ki…”

Nagyon úgy tûnt, hogy azon a vasár-
nap estén nem pókerezünk, mert Füles, a
kõmûves már félórája késett. Mikor
megérkezett, vastag, szürke könyvet
hozott magával. Diadalmas arccal dobta
le elénk az asztalra. Még a vörösre festett
pincérnõnek szánt fárasztó bókjairól is
elfeledkezett.

– Mi van, Füles, a tenyeredhez nõtt a
malteros kanál? – kérdezte Árkocsovics. –
Már fél nyolc!

– Rendelsz sört, vagy intravénásan
adjuk be? – tett rá egy lapáttal Lieb-
hauser.

Füles sértõdötten mért végig minket.
Tekintete egyértelmûen jelezte: a történ-
tek után még neki áll feljebb. Leült, kinyi-
totta a könyvét. Árkocsovics némi riada-
lommal vette észre, hogy Füles már
megint felolvasni akar. Újabban mindig
ezt csinálta. Eleinte nem is gondoltuk,
hogy komoly a dolog. Azt hittük, csak
minket ugrat. Tûrtük türelemmel, de
néha túllõtt a célon. Úgy véltük, hogy
erre készül most is.

– Ezt mindenképpen meg kell hallgat-
notok! – figyelmeztetett minket, majd
olvasni kezdett. – „Délutánra már a leg-
többen felébredtek. Még mindig irtó-
zatosan fáradtak voltak, de aludni már
nem tudtak. Fájt a testük, semmi kedvük
sem volt a priccsek közti szûk helyen
mászkálni, mégis elfogta õket egy kis
nyugtalanság. A felderítés befejezõdött
ugyan, de a jövõre nézve nem sok
reményük lehetett. A legközelebbi hó-
napok és évek szinte tapintható közelség-
be kerültek. Továbbra is benne vannak a
taposómalomban, abban a nyomorúsá-
gos, egyhangú, újra meg újra ismétlõdõ
borzalmakkal teli életben... Történni fog
még sok minden, múlik az idõ, de nincs
semmi remény, nincs kilátásuk semmi
jóra. Mint a felhõ, telepedett rájuk valami
mélységes, kábult csüggedés.”

Diadalittasan nézett fel a könyvbõl,
úgy tette hozzá: – Na, barátocskáim, ez a
bekezdés bizony rólunk szól. Legalábbis
rólam, úgy gondolom.

– Engem ne keverj bele az irodalmi
estjeidbe! – kérte ki magának Árkocsovics.

– Nor-man Ma-i-ler – szótagolta a
szerzõ nevét a szürke könyv gerincérõl
Liebhauser.

– Meztelenek és holtak – tette hozzá
Füles mosolyogva.

– Füles, tudsz te egyenes falat építeni,
amikor ilyesmiken gondolkozol, munka
közben? – ugrattam õt, bosszúból a
kártyaparti késleltetéséért. Másodéves
voltam az amerikanisztika szakon, érde-
kelt volna, hogyan került a kezébe ez a
háborús regény.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Füles gyûrött újságkivágást tett az asz-
talra, és Árkocsovics elé tolta. A fotón 
ketten bokszoltak, Feri szemében fény 
villant.

– Kik ezek a palik?
– Balról a szerzõ, a másik José Torres

világbajnok – bökött ujjával a képaláírás-
ra Füles.

Árkocsovics izgalomba jött.
– Melyik Torresrõl van szó? Csak nem

arról, akit Papp Laci bácsi pontozással
megvert 1956-ban az olimpiai döntõ-
ben?

– De arról – veregette vállon Füles a
barátját.

– Nem pókerezünk inkább? – ásított
Liebhauser.

– Várj egy kicsit! – intette le õt Árko-
csovics. – Mi köze Torresnek ehhez az
íróhoz?

– Torres azt mondta róla, hogy ki-
tûnõek a balhorgai.

Árkocsovics rákapott a horogra.
– Miért, bokszoló volt õ is?
– Nem versenyzett, csak bunyózga-

tott, itt azt írják a cikkben.
Liebhauser e váratlan fordulatra  jobb-

nak látta, ha inkább a pult mellé vonul, 
és udvarolni kezd a pincérnõnek. Sok re-
ménnyel ez a vállalkozás sem kecseg-
tetett, de több esélyt kínált a sikerre, mint
a meghiúsult kártyaparti.

Árkocsovics elkérte a cikket, és hango-
san beleolvasott: „Az élõ amerikai iro-
dalom rettenetesnek tartott, de Pulitzer-
díjakkal elismert fenegyereke, Norman
Mailer életében sok vállalkozás látszólag
veszélyes és fölösleges... mégis ellenáll-
hatatlan vágyat érez, hogy megcsinálja...
Egyszer kimászott a szállodai szobája
ablakán, végigment a párkányon... két
tenyerét a falra tapasztva, kalimpáló
szívvel eljutott a szomszédos erkélyre,
majd ugyanígy visszamászott... s óriási
elégedettséggel lefeküdt aludni. Valami
ilyesféle falra mászó vállalkozás az egész
pályafutása. Egy végtelennek látszó
mérkõzés az egész élete, melyben még
sokáig kell várni az utolsó gongra...

addig is, ha éles, kék szeme szikrázni
kezd, biztosak lehetünk benne, hogy a
papírosra gépelt szavainak letaglózó
ereje van.”

– Jó ez a cikk! – jegyezte meg Füles.
– Kezd tetszeni nekem az ürge! Te

amerikai irodalmat tanulsz! Nem tudsz
róla még valamit mesélni? – szegezte
nekem a kérdést Árkocsovics.

Némán bólogattam. Nem hittem vol-
na, hogy ezen a békésnek induló vasár-
nap estén éppen Norman Mailerbõl kell
vizsgáznom a haverjaim elõtt. Csak úgy
mondtam, ami hirtelen az eszembe jutott.

– Elég különleges pasas... Regényei-
ben állandóan bírálja és támadja az
amerikai társadalmat... Valami olyasmit
nyilatkozott a New York elleni terrortá-
madás után, hogy az amerikaiak gondol-
kozzanak el, és próbálják megérteni,
miért irtózik olyan sok ember tõlük...
Szerinte Amerikát olyan elnyomó hata-
lomnak tekintik világszerte, amely kiirtja
az egyetlen dolgot, amit a többi nép
még birtokol, a gyökereit...

– Azt nemcsak õ mondta... – okosko-
dott a pult mellõl Liebhauser.

– Nem sok hiányzott hozzá, hogy
befutott íróként lecsukják, nagy botrány-
hõs, meg akarta késelni valamelyik
feleségét, ha jól emlékszem...

Füles visszakérte a cikket, hogy közbe-
szólhasson.

– Itt azt írják, hogy Mailer hatvan-
három évesen úgy vélekedett: „Én
magam egyáltalán nem vagyok erõsza-
kos természetû, évek óta nem vere-
kedtem már. Elutasítom az erõszakot,
mert tudom, milyen árat kell érte fizetni.
De nem lehetünk meg nélküle. Az
erõszak a XX. század egyik témája, az
identitás a másik.”

– Hány éves lehet most ez a pali? –
szólt közbe Liebhauser a pult mellõl,
kezében cigaretta égett, az imént kapott
tüzet a vörös pincérnõtõl.

– Már nyolcvan felé jár...
– Nem biboldó? – kérdezte Árkocso-

vics.

PoLíSz
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– Ha tetszik a madár, akkor nem min -
degy? – szúrtam vissza.

– Jól van, nem kell mindjárt érzé-
kenykedni. 

– Honnan szerezted ezeket, Füles? –
kérdeztem.

– A könyvet azoktól kértem el, akiknél
a múltkor kéményt falaztam. A cikk bele
volt hajtogatva, könyvjelzõnek használ-
hatták. Rengeteg könyvet tettek ki a lakás
elé, dobozokban gyûjtötték össze azokat
a példányokat, melyek feleslegessé vál-
tak. A többi nem tetszett ennyire.

– Elolvastad mind? – kérdeztem Fülest.
– Csak átfutottam, belelapoztam. Ez

már az elején érdekelt. Ha sok pén-
zem lesz, elmegyek Amerikába. Addig is
kíváncsi vagyok, milyenek az amerikai
emberek.

– Meztelenek és holtak – röhögött
Liebhauser, aki rendületlenül udvarolt a
pincérnõnek, de néha azért odafigyelt
ránk is.

Füles mintha meg se hallotta volna,
úgy kérdezte tõlem.

– Te Tibi, Amerikában a hozzám
hasonló lumpenek is kitörhetnek?

Legyintettem.
– Minden hülyébõl ott sem lehet mil-

liomos. Legfeljebb, mikor hazalátogat,
annak látszik. Minek álmodozol? Miért
nem felejted el végre azt a sok hazugsá-
got, amit a tévében látsz és az újságban
olvasol Amerikáról? Ne engedd, hogy
megdumáljanak a televíziós sztárok! Ha
nekem nem hiszel, legalább azt fogadd
el, amit Mailer leírt! Olvasd végig, azután
újra és újra! Magadtól is észreveszed
majd, hogy a tengerentúlon sincs kol-
bászból a kerítés. Maradj a hátsó feleden!
Hidd el, ha ablakodra nap süt, és lábaid
a földig érnek, egy szavad nem lehet. 

– Örülök, hogy visszajársz közénk... –
szabadkozott Füles. ...Azt hittem, már
kinõtted magad közülünk... 

Árkocsovics elkérte Füles regényét, és
átült a másik asztalhoz olvasni. Zárórakor
úgy kellett hazazavarni, még akkor sem
akarta abbahagyni az olvasást, a könyvet

nem is adta vissza. Liebhauser éjjel haza-
kísérte a pincérnõt, és másnap lógott a
bokszedzésrõl a vörös bombázó ked-
véért. 

Árkocsovics a következõ vasárnap fleg-
mán közölte, hogy elveszítette a regényt,
a cikkel együtt. Szerintem megtartotta
magának. Füles napokig szorgalmasan
járta az antikváriumokat, hogy újra meg-
szerezze a regényt, és megfogadta: soha
többé nem ad kölcsön semmit. 

A szerzõ 2002 novemberében egyhangúlag
érdemelte ki a cseh írószövetség visegrádi orszá-
gok számára kiírt Európai tárca – Visegrádi tárca
címmel meghirdetett nemzetközi novella-
pályázatát. Borbély László két írással (Az antik-
várius, Mailer) vett részt a pályázaton. Az utóbbi
novellája az amerikai regényíró, Norman Mailer
munkásságát idézi fel. Mailer 1923. január 31-
én született Long Branchben, New Jersey állam-
ban. 1944-ben, nem sokkal az egyetem elvég-
zése után besorozták a hadseregbe, és gyalo-
gosként részt vett a Fülöp-szigeti hadjáratban.
Amikor 1946 májusában leszerelték és hazatért,
megírta a Meztelenek és holtak (1948) címû
regényt, amely  25 évesen az élõ világirodalom
legjobbjai közé állította. Két regénye, Az éjszaka
seregei (1968), és a Hóhér dala (1979)  Pulitzer-
díjat kapott. Magyar nyelven legutóbb megje-
lent mûve, A Fiú evangéliuma (1997) központi
alakja Jézus Krisztus.

Börzsönyi Etelka

Pillanatképek
Azt hittem, én már mindent
láttam, most mégis mellbe vág
a látvány: két hajléktalan
férfi és egy kutya alszik mélyen,
egy gombolyagban, egymást
melegítõ testvériségben.

Szívmûtét után
Fejem fölé emelt két karom
összekulcsolt kezeim gótikája:
– a remény temploma én vagyok.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Makkay Nóra

Bánat
Nézd –

most
és

itt
Nem megyek tovább 

megállok           
Semmi nem kell

Álpapok
Félbarátok

csak
állok

gödröt
ások

– mint szamárfülû –
Belekiáltok

I.

A 19–20. század fordulóján a millenni-
um lázában égett az ország. Nem csak a
hatalmon lévõ kevesek, a magyarok mil-
liói is úgy érezték, hogy Szent István
országa újra visszanyeri régi fényét. Az
ország megbékélt a Habsburg-dinasz-
tiával, kiegyezett Ausztriával, s három
évtizede már, hogy I. Ferenc József fel-
szentelt magyar királyként is országol-
hatott. Úgy tûnt, hogy Ausztria és
Magyarország két egyenrangú fél szerves
egészeként van jelen a világ hatalmi szín -
padán. „Boldog békeidõk” járták, amit
csak néha zavart meg kívülrõl egy-egy
kisebb balkáni csetepaté, s a birodalmon

belül leginkább a csehek, horvátok, s
olykor a többi nemzetiség zsörtölõdése.
Épült-szépült székesfõvárosunk, új kön-
tösbe öltöztek a vármegyei székhelyek,
de még a legeldugottabb szegletben is
hirdette valami új építmény az ezredév
dicsõségét. A császár-király körbete-
kintvén „magyari tartományán”, megál-
lapította: „Minden nagyon szép, minden
nagyon jó, mindennel meg vagyok
elégedve.” Utólag szemlélve a dolgokat,
lehetett volna elégedetlenebb is. Élesebb
szemmel talán észrevette volna a fények
mögött megbújó árnyakat. De hát –
akkor még nem tudhatták, vagy nem
akarták tudni – fölötte is, a monarchia
fölött is eljárt az idõ. 

IV. Kárpát-medencei Keresztkötõdések
Konferencia

Délvidék történelme és a szórványlét kérdései

C. Tóth János

A nemzettudat alakulását befolyásoló
tényezõk változásai az ezredfordulón

PoLíSz

Ne hallja senki
Ember

Lélek
De hallja a 

Föld mélye
Világ anyaméhe

Egyesüljön
anyaggal

érccel – kõvel
izzó magmával
Egyesüljön
a Teremtõvel

magával
Uram!

Nem értem a világot
: Megértem a csöndre
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1914 nyarán belezuhantunk egy min -
den addigit felülmúló, véres háborúba.
Négy év múltán úgy veszítettünk, hogy
idegen haderõ nem lépte át az ezeréves
határokat. 1918 õszétõl egy szûk esz-
tendõ alatt átgázolt rajtunk két for-
radalom, jött a cseh-román megszállás,
majd a nemzeti hadsereg. Hat évvel a
szarajevói pisztolylövés után a gyõztesek
Trianonban döntöttek: „Vae Victis!” (Jaj a
legyõzötteknek!) Az egykori Magyar
Királyság határai átszabattak, területének,
s lakosságának kétharmada – köztük
mintegy három és félmilliónyi magyar –
az idõközben gyõztessé avanzsált kis-
csatlósok (Csehszlovákia, Románia, Ju-
goszlávia) impériuma alá került. A sors
kegyetlensége, hogy a gyõzelem áldá-
saiból még Ausztria is részesedhetett. A
trianoni békediktátumot a korabeli parla -
ment csak a kényszerítõ körülmények
hatására ratifikálta, a megcsonkított
ország népe és a határokon túlra kény-
szerített magyarság nem fogadta el, s
lélekben máig sem tudta feldolgozni.

A trianoni kényszerpályán mozgó
ország és a magyarság egésze számára
nem maradt más lehetõség, mint a
békediktátum  igazságtalanságáért törté-
nõ elégtételbe vetett hit és a remény.
Erõvel megváltoztatni a határokat? –
errõl szó nem lehetett. A 30-as évek
végén ugyan tárgyalásos úton lehetõség
adódott a határmódosításra (bécsi dön-
tések), de ennek egy még véresebb
háborúban való részvételünk lett a
következménye. Az ár pedig, amit min -
dezért fizetnünk kellett, még iszonya-
tosabb volt. Amellett, hogy Magyar-
ország férfi népességének színe-java
elvérzett a frontokon, a maradék ország
alig negyedszázad után, 1944 tavaszán,
ismét elveszítette függetlenségét, és ez az
állapot már majdnem ötven évig tartott.
A polgári lakosság jelentõs hányada
elpusztult az ostromban, elhurcolták, el-
gázosították, a munkatáborokban agyon-
verték vagy éhen halt. Az újra össze-zsug-
orított ország romokban hevert, kifosztot-

ták, lányait-asszonyait meggyalázták, egy
részét málenkij robotra hajtották, a meg-
maradottakra és az újból elszakítottakra
Káin-bélyeget sütöttek.

1944 õszén „az orosz hadsereg nyo-
mában elõretörõ, Maniu gárdának neve-
zett alakulatok parancsot kaptak, hogy
vegyék át Észak-Erdély állami igazgatását,
büntessék meg a magyarokat, irtsák ki
õket, javaikat pedig kobozzák el.” A romá-
nok brutalitása oly rettenetes volt, hogy az
orosz katonai hatóságok egy idõre ki-
parancsolták Észak-Erdély területérõl a
román államigazgatást. A Délvidéken Tito
partizánjai válogatás nélkül öldösték a
magyarokat és németeket. A 90-es évek-
ben feltárt tömegsírok és más adatok
alapján több tízezerre tehetõ az 1944/45
telén ártatlanul megölt magyar és német
polgári áldozatok száma. A megöltek és
elüldözöttek helyére 1945. augusztus 23-
án a jugoszláv alkotmányozó nemzet-
gyûlés 50 ezer szerb család betelepítését
irányozta elõ a Vajdaságba. Kárpátalján a
megszálló Szovjet Hadsereg azonnal
bevezette a katonai igazgatást. A férfi-
lakosság nagy részét kényszermunkára
hajtották, és csak keveseknek adatott meg
visszatérni szülõföldjükre. Csak a szolyvai
internáló táborban ezrekre tehetõ a halá-
los áldozatok száma. A tényleges veszte-
ségeket aligha lehet valaha is megállapí-
tani. A Felvidékrõl 44/45 telén mintegy 50
ezer embert vittek el kényszermunkára a
Szovjetunióba, akiknek a fele sohasem tért
vissza. A kassai kormányprogram – a be-
nesi dekrétumok – rendelkezései a ma-
gyarokat kollektív háborús bûnösnek nyil-
vánították. A magyarokat tízezerszám 
hurcolták el kényszermunkára Nyugat-
Csehországba, vagyonuk jelentõs részét
elkobozták, szervezeteiket betiltották,
iskoláikat bezárták, megvonták állampol-
gári jogaikat. A rövidesen kierõszakolt
lakosságcsere egyezmény alapján 76 ezer
magyart üldöztek át a csehszlovák–ma-
gyar határon.

A gyõztes nagyhatalmak Potsdamban
ülésezõ vezetõi 1945 nyarán a következõ

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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fél évszázadra meghatározták Európa és
a világ sorsát. A Párizsban, 1947-ben
aláírt új békeszerzõdés, mint várható volt,
kis módosításokkal (a pozsonyi hídfõt
kibõvítették három színmagyar település-
sel a csehszlovákok javára) visszaállította
a trianoni határokat. 1948-ban nemcsak
Magyarországon, hanem a szomszédos
országokban is baloldali fordulat követ-
kezett be. A közép-európai térség szovjet
érdekszférába került, s több mint négy
évtizeden át (Ausztria és némileg Jugo-
szlávia kivételével) az is maradt. Kizárólag
Moszkva diktált az élet minden területén.

A kisebbségpolitikát a sztálini nemze-
tiségi politika határozta meg, eszerint a
szovjet berendezkedésû államokban a
nemzetiségek teljes szabadságot élvez-
nek, nincs nemzetiségi kérdés, hiszen a
békében együttélõ népeket, nemzeti-
ségeket a barátság, az internacionaliz-
mus szelleme hatja át. Az ünnepélyes
deklaráció szintjén ebben a kérdésben
valamennyien egyetértettek, a megva-
lósításban azonban ki-ki járta a maga
korábban kitaposott útját. Valamennyi
szomszédos országban, ha burkoltan is,
pl. a csehszlovákizmus, jugoszlávizmus
álarca mögé rejtve, az egy állam–egy
nemzet doktrínáját igyekeztek megvalósí-
tani. A kisebbségeket csak átmeneti
állapotnak tekintették, s minden eszköz-
zel azon voltak, hogy egy idõ múlva tel-
jesen eltûnjenek, beolvadjanak a többsé-
gi nemzetbe. Ez alól csak Magyarország
volt a kivétel. Olyannyira, hogy a hazai
politika gyakorlatának jellemzéseként
akár az egyszeri szõlõsgazda esetét is
felidézhetnénk, miszerint: „Jég verte el a
gazda szõlõjét, s elpusztult a termés. Mire
a gazda maga is karót ragadott, verni
kezdte a még álló tõkéket, s az ég felé
kiáltozott: »Lássuk, Uram, mire megyünk
ketten!«.” Unos-untalan az „utolsó csat-
lós” szerepét hangsúlyozva, bár szó esett
a tankönyvekben a trianoni és a párizsi
békeszerzõdésekrõl, s szõrmentén arról
is, hogy a szomszédos országokban
élnek magyarok is, a valós adatokról, a

tényleges állapotokról azonban hivata-
losan vajmi keveset lehetett hallani. Ne
csodálkozzunk azon, hogy a ritka alkal-
makkor határon túlról látogatóba érkezõ
atyánkfiai gyakorta oroszok, románok,
csehek vagy éppen jugoszlávok lettek a
hétköznapi szóhasználatban. A huszadik
század nem volt kegyes hozzánk, ma-
gyarokhoz. Amellett, hogy megtizede-
lõdtünk, s szétszórattunk kétszer is, volt
idõ, hogy hivatalosan is szégyellenünk
kellett, s meg kellett tagadni magyarsá-
gunkat. Mindez mély nyomokat hagyott
az egyes emberek, a közösségek, az
egész nemzet lelkében, s visszahatott a
nemzeti azonosságtudat alakulására.
Csámpai Ottó felvidéki szociológus egyik
munkájának címére utalva „viharvert
nemzettudat”-tal érkeztünk el a harmadik
évezred küszöbére. A határon túli ma-
gyarok helyzetére – több évtizedes hall-
gatás után – csak Ceausescu eszelõs
faluromboló politikája hívta fel a közvé-
lemény, s annak nyomására a hivatalos
politikai körök figyelmét. Ez azonban már
egy új fejezete a huszadik század tör-
ténetének.

II.
1989 a fordulat éve volt a közép-kelet-

európai népek életében. Kora tavasszal
Pozsgay Imre új hangvételû értékelése,
miszerint 1956-ban Magyarországon
nem ellenforradalom, hanem népfelkelés
volt, felgyorsította az eseményeket. Júni-
usban már „újratemettük” Nagy Imrét és
mártírtársait. Szeptember elején Magyar-
ország megnyitotta nyugati határait az
NDK-ból érkezett menekültek elõtt. Négy
évtized múltán lehullott a „vasfüggöny”, s
rövid két éven belül, mindenütt a térség-
ben összeomlottak a korábban sziklaszi-
lárdnak hirdetett diktatórikus rendszerek.
Október 23-án Szûrös Mátyás, az Ország-
gyûlés egykori elnöke, akkor már mint
ideiglenes köztársasági elnök, a parla-
ment erkélyérõl hivatalosan bejelentette,
hogy Magyarország államformája ettõl a
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naptól köztársaság. 1990 májusának ele -
jén, az elsõ szabad választás éjszakáján
hangzott el a választásokat megnyerõ
párt elnökének, Antall József néhai mi-
niszterelnöknek történelmi szállóigévé 
lett kijelentése, miszerint lélekben tizenöt-
millió magyar miniszterelnöke kíván
lenni. Bár az országgyûlés a határon túli
magyarok ügyét már 1989-ben beemelte
az alkotmányba, miszerint „a Magyar
Köztársaság felelõsséget érez a határain
kívül élõ magyarok sorsáért és elõmozdít-
ja a Magyarországgal való kapcsolatuk
ápolását”, a hallgatások hosszú évtizedei
után elõször kapott hangsúlyt, hogy a
magyar kormányfõnek, s vele együtt kor-
mányának a határon túli magyarok tekin -
tetében is kötelezettsége és felelõssége
van. Ez az egyetlen mondat nagyobb 
visszhangot váltott ki a szomszédos
államok politikai köreiben, mint az egész
választás eredménye. Ugyanakkor az ott
élõ magyarok millióinak lelkében ültette
el a reményt, hogy a magyarság dara-
bokra szabdalt mozaiklétbõl egyszer talán
újra egységes nemzetté formálódhat. 
A hamarosan megalakuló kormány és a
késõbbi években létrejövõ valamennyi
kormány programjába megkerülhetet-
lenül beépültek a határon túli magyarság
védelmével és támogatásával összefüggõ
konkrét feladatok. 

1989-ben és az azt követõ években
nemcsak Magyarországon, hanem a
szomszédos országokban is mélyreható
változások következtek be. Bársonyos for-
radalom zajlott északi szomszédunknál, s
alig két év múltán a „második csehszlovák
köztársaság” újra végnapjait élte, s két
(régi)új állam jött létre, Csehország és
Szlovákia. Véres közjáték – a temesvári
forradalom – vetett véget Ceausescu dik-
tatúrájának Romániában. Eresztékeiben
recsegett-ropogott Tito Jugoszláviája. Az
egykori tagköztársaságok kinyilvánították
függetlenségüket, a szomszédunkban
létrejött két új államalakulat – Horvát-
ország és Szlovénia. Csak Szerbia ragasz-
kodott foggal-körömmel a jugoszláv,

vagy inkább „nagyszerb” állam meg-
tartásához, ami évtizedes háborúba
torkollott a délszláv térségben. Kártyavár-
ként omlott össze a korábban megin-
gathatatlannak tartott Szovjetunió, az
egykori tagköztársaságok szuverén álla-
mokká váltak, köztük legnagyobb szom-
szédunk, Ukrajna. A korábbi diktatórikus
rendszerekhez képest kétségtelenül
demokratikusnak mondható változások
játszódtak le a térségben. Ugyanakkor
szinte elemi erõvel törtek a felszínre a
korábban elfojtott, vagy legalábbis vissza-
fogott nemzeti indulatok, s a szomszédos
országok meghatározó politikai körei a
nemzetállami berendezkedés doktrínáját
hirdették meg. A korábbi csehszlovákiz-
mus, jugoszlávizmus, internacionalizmus
álarca mögé rejtett, Moszkvából vezérelt
nemzetiségi politika sem védte már az
egyes országokban élõ más nemzeti-
ségeket. Az újonnan kialakuló többpárt-
rendszer a legszélsõségesebb naciona-
lista, soviniszta megnyilvánulásoknak is
teret engedett. Gyakran lehettünk tanúi
uszító, a nemzetiségek, s gyakran az ott
élõ magyarok ellen is irányuló esemé-
nyeknek. Gondoljunk a marosvásárhelyi
véres tömeghisztériára, Seselj, Meciar,
Funar nyilatkozataira, politikai program-
jára, hogy csak néhányat említsünk. A
határon túl élõ nemzetrészeink védelme
érdekében is szükségessé vált rendezni
kapcsolatainkat a régi és újdonsült álla-
mokkal egyaránt. Röviddel az Antall-kor-
mány hivatalba lépését követõen tár-
gyalások kezdõdtek a szomszédokkal,
amelyek Szerbia kivételével az úgyne-
vezett „alapszerzõdések” megkötéséhez
vezettek. Az elsõ aláírására 1991. decem-
ber 6-án került sor Ukrajnával, amit 1992.
december 1-jén a magyar–szlovén, majd
december 16-án a magyar–horvát alap-
szerzõdés aláírása követett. Nemzetközi
figyelem közepette, hosszas, kiélezett vi-
ta elõzte meg a magyar–szlovák (1995.
december 16.) és a magyar–román
(1996. szeptember 16.) alapszerzõdése-
ket, amelyek aláírása már a Horn-kor-
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mány mûködésének idejére esett. A
megkötött alapszerzõdések, különösen
azok aláírásának idõzítése, még inkább
érzékelhetõ hatásai olykor talán vitára
adhattak, adhatnak okot. Azonban
utólag értékelve a tényeket, különösebb
elemzés nélkül is megállapítható, hogy 
a szerzõdések megkötése nem volt
fölösleges lépés. A szerzõdések még a
legelfogultabb kétkedõk számára is
egyértelmûvé tették, hogy Magyarország
nem kérdõjelezi meg a jelenlegi status
quó-t, hanem „határmódosítás nélkül
próbáljuk integrálni a magyar nemzet
szellemi, kulturális és gazdasági erõit” egy
nagyobb integráció keretében. Ugyan-
akkor a szerzõdések azt is nyilvánvalóvá
teszik, hogy a magyar nemzeti kisebb-
ségek ügye nem csupán az érintett álla-
mok belügye. Amint a magyar–szlovák
alapszerzõdés 15. cikke fogalmaz: „A
Szerzõdõ Felek megerõsítik, hogy a
nemzeti kisebbségek védelme és az
azokhoz tartozó személyek jogainak és
szabadságjogainak védelme az emberi
jogok nemzetközi védelmének szerves
részét képezi, és mint ilyen a nemzetközi
együttmûködés keretébe tartozik, ebben
az értelemben tehát nem az államok
kizárólagos belügye és a nemzetközi
közösség legitim figyelmének tárgyát is
képezi.” Ennél fogva Magyarországnak
joga van kapcsolatot tartani az érintett
országokban élõ magyar közösségekkel,
figyelemmel kísérni életviszonyaik ala-
kulását, s segítséget nyújtani nemzeti
identitásuk, kultúrájuk megõrzéséhez,
fejlõdéséhez. Szükség esetén kétoldalú
tárgyalásokat kezdeményezhet, nemzet-
közi szervezetek közremûködését, segítsé-
gét kérheti a magyar kisebbséget érintõ
vitás kérdések eldöntésénél. Az alapszer-
zõdések, ha nem is oldották meg a prob-
lémákat, annyit azonban a minõsítés
szándéka nélkül megállapíthatunk, hogy
a szomszédsági kapcsolataink rendezet-
tebbé, de legalábbis kezelhetõbbé váltak.
Az más kérdés, hogy az adott pillanatban
az egyes országokban milyenek a poli-

tikai erõviszonyok, s mennyire van meg a
szándék a mindenkori kormányokban a
szerzõdésben foglaltak betartására, azon-
ban Magyarországnak és a szomszédos
országokban élõ magyar közösségeknek
ezáltal megvannak a jogi lehetõségei
ahhoz, hogy a problémákat ne lehessen
csak úgy a szõnyeg alá seperni.

A Teleki Alapítvány adatai szerint 1991-
ben Romániában: 1 620 199 fõ (egyes
becslések szerint ennél lényegesen több),
Csehszlovákiában: 586 884 fõ (az egy év
múlva létrejövõ Szlovákiában kb. 572 000
fõ), Jugoszláviában: 349 397 fõ, Ukraj-
nában: 155 711 fõ, Horvátországban:
22 000 fõ, Szlovéniában: 7 600 fõ,
Ausztria burgenlandi tartományában:
6 801 fõ, összesen tehát mintegy
2 750 000 fõnyi magyar élt. Az oroszokat
nem számítva, jelenleg a legnagyobb
lélekszámú nemzeti kisebbség Európá-
ban. (Megjegyeznénk, hogy nem egy
újonnan létrejött állam, pl.: Szlovénia,
Macedónia, Montenegró, Észtország,
Lettország, lélekszáma nem éri el, vagy
alig haladja meg a szomszédos országok-
ban élõ magyarok számát.) Egy ekkora
lélekszám, amelyhez ha hozzávesszük a
diaszpórában élõ magyarokat is, már ön-
magában feltételezi egy olyan intézmény
és intézményrendszer létét, melynek
alapfeladata a határon túl élõ nemzet-
részekkel való folyamatos kapcsolattartás
és törõdés, amire egyébként az alkot-
mány is lehetõséget ad.

A 90-es választások után megalakuló
koalíciós kormány idején több szaktár-
cánál jelentek meg határon túli magya-
rokkal kapcsolatos feladatok, fõleg a
kultúra, az oktatás, az egészségügy, a
szociális ügyek területén. Az Oktatási és
Mûvelõdési Minisztériumban külön szer-
vezeti egységet is létrehoztak, a Határon
Túli Magyarok Fõosztályát. A fõosztály
meghatározó szerepet vállalt a határon
túli magyar iskolák és kulturális intéz-
mények újjászervezésében, fejlesztésé-
ben, a magyarországi egyetemeken, fõ-
iskolákon tanuló, határon túli hallgatók
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ösztöndíjazásában, a határon túli magyar
felsõoktatás és intézményrendszere meg-
alapozásában. Ugyanakkor számos tár-
sadalmi és civil szervezet, a központi és
helyi intézmények, önkormányzatok so-
kasága jelölte meg feladatául a határon
túli magyarokkal való kapcsolattartást 
és tevékenységük segítését. Létrejöttek
olyan alapítványok, amelyek célul tûzték
ki a határon túli magyarok anyagi támo-
gatását. Mindinkább szükségessé vált egy
olyan országos hatáskörû szerv létre-
hozása, amely a határon túli magyarokkal
kapcsolatos kormányzati teendõk koor-
dinálását látja el. Már a Németh-kormány
idején létrejött, s 1989-tõl mûködött a
Miniszterelnökség mellett egy kisebb lét-
számú szervezeti egység, a Határon Túli
Magyarok Titkársága. Lényegében a tit-
kárságra alapozva, annak kibõvítésével és
felfejlesztésével, a 90/1992.(V. 29.) Kor-
mányrendelet alapján 1992. júniusában
létrejött a Határon Túli Magyarok Hivatala
(HTMH). „A hivatal feladatait lényegében
három – egymástól élesen el nem vá-
lasztható – csoportba lehet sorolni: 

– a határon túli magyarság szerve-
zeteivel való kapcsolattartás;

– a magyar kormányzati- és civil szer-
vezetekkel, a tudományos élettel történõ
együttmûködés és koordináció;

– az illetékes külföldi kormányszer-
vekkel, nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolattartás és együttmûködés.

A hivatal figyelemmel kíséri a politika
és kisebbségi kérdés összefüggéseit, részt
vesz az ezzel kapcsolatos külpolitika
kialakításában és képviseletében; koordi-
nálja a magyar kisebbségekkel, illetve
diaszpórával kapcsolatos kormányzati
tevékenységet; véleményezi a határon
túli magyarokat érintõ koncepciókat,
valamint a jogszabályok és nemzetközi
megállapodások tervezeteit.” (Görömbei
Sára-Tóth Ferenc: A határon túli magya-
rok jogaival kapcsolatos nemzetközi és
hazai jogi dokumentumok, kormányzati
feladatok címû tanulmányából.) Az el-
múlt tíz év igazolta a hivatal létjogosult-

ságát, s a minõsítés szándéka nélkül any-
nyit joggal kimondhatunk, hogy a HTMH
a határon túli magyarság mással nem
pótolható és nem nélkülözhetõ alapin-
tézményévé vált.

Mint fentebb már említettük, 1990-ben
létrejöttek azok a nagyobb alapítványok
(Illyés, Segítõ Jobb, stb.), amelyek a ha-
táron túli magyarok segítését, s anyagi tá-
mogatását tûzték ki célul. Induló tõkeként
jelentõs költségvetési támogatást, ingat-
lant vagy más vagyont kaptak. A nagyobb
alapítványok közül is kiemelkedett az Illyés
Alapítvány, amelynek célját az 1990-es
alapító okirat az alábbiak szerint fogalmaz-
ta meg: „…a Magyar Köztársaságnak az
Alkotmány 6. cikkelye 3. bekezdésében
rögzített, a határainkon kívül élõ magya-
rok sorsáért érzett felelõsségbõl adódó
állami közfeladat folyamatos ellátása érde-
kében a határainkon túl élõ magyar kö-
zösségek és a szórványmagyarság támo-
gatása, sajátos gondjai megoldásának
elõsegítése. Az Alapító szándékainak meg-
felelõen támogatni kívánja: 

– a határainkon túl élõ magyarság
önazonosságának megõrzését, fejlõdését
és megerõsödését célzó kezdeménye-
zéseket;

– az anyanyelv ápolását, fejlesztését
szolgáló kezdeményezéseket;

– a határainkon túl élõ magyarságot
érintõ tudományos munkát;

– az anyanyelvû hitélet tárgyi és
személyi feltételeinek javítását;

– a határon túli magyar kisebbségek
hazai kulturális bemutatóit.”

(Részlet az Illyés Közalapítvány multi-
médiás adatbázisából – 2001.)

A fent megjelölt célok önmagukért
beszélnek. Joggal állapíthatjuk meg,
hogy az Illyés Alapítvány támogatásai
nagyban hozzájárultak a határon túli
magyarság kulturális tevékenységének
kibontakozásához, kulturális szervezetei-
nek, intézményeinek kialakulásához, s az
1992-ben általa létrehozott Kézfogás
Alapítvánnyal a határon túli magyarlakta
régiók gazdasági élénkítéséhez. Még
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néhány kisebb alapítvány (Magyar
Kultúra Alapítvány, Mocsáry Alapítvány,
József Attila Alapítvány, Pro Hungaris
Alapítvány, Pro Renovanda Cultura Ala-
pítvány, stb.) létrejötte is erre az idõszakra
esik, amelyek jelentõs támogatásokat biz-
tosítottak a mûvelõdés, az oktatás, az
egészségügy és az élet szinte minden
területén. A 90-es évek közepére szük-
ségessé vált a támogatás rendszerének
áttekintése és szabályozása. Ekkor alakult
át közalapítvánnyá az Illyés és az Új Kéz-
fogás Közalapítvány, kialakultak a ma is
érvényben lévõ pályázati rendszerek
alapjai, az alapítványi kuratóriumok és
alkuratóriumok. Ezáltal a határon túlra
juttatandó költségvetési forrásokból szár-
mazó támogatások átláthatóbbá, ellen-
õrizhetõbbé váltak. Beindultak gazdaság-
élénkítõ és a gazdasági együttmûködést
segítõ programok. Elkezdõdött a határon
túli magyar intézményhálózat fejlesztése,
a magyarországi egyetemek, fõiskolák
határon túlra kihelyezett tagozataival,
konzultációs központjaival (pl. komáromi,
királyhelmeci városi egyetemek, bereg-
szászi, székelyföldi kihelyezett képzések,
stb.) egyre inkább körvonalazódtak a
régiókban egy majdani önálló magyar
felsõoktatási intézményrendszer alapjai.

Ugyanakkor a 90-es évek közepére az
is nyilvánvalóvá vált, hogy a határon túli
magyarság ügyének kezelése nem nélkü-
lözheti olyan nemzetstratégia kialakítását,
amely egyszerre veszi figyelembe mind
az ország, mind a határon túli nemzet-
részek érdekeit, mind pedig a közép-
európai térség és az európai integrációs
folyamatok összefüggéseit. A határon túli
magyarságot érintõ stratégiában egyre
határozottabban jelent meg négy kér-
déskör:

– a határon túli magyarság szülõ-
földön maradásának, boldogulásának,
valamint magyar identitása megõrzésé-
nek a segítése, az ahhoz szükséges fel-
tételek kialakításának a támogatása,

– az anyaországgal és az egymástól
elválasztott nemzetrészekkel való folya-

matos és szerves kapcsolattartás, együtt-
mûködés feltételeinek a biztosítása,

– a határon túli nemzetrészek bekap-
csolása az európai integrációs folyama-
tokba,

– a szomszédos államokkal való ren-
dezett és kiegyensúlyozott viszony kiala-
kítása, illetve továbbfejlesztése.

Az Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken
és Burgenlandban élõ magyarok nem
saját akaratukból kerültek számukra ide-
gen impériumok alá. Anélkül ment el
fölöttük a határ, olykor többször is, hogy
elhagyták volna szülõföldjüket. Éppen
ezért a magyarság egésze számára is
alapkérdés, hogy az elválasztott nemzet-
részek szülõföldjükön, állampolgárságtól
és államhatároktól függetlenül, ember-
hez méltó módon, magyarul és magyar-
ként élhessenek. A szülõföldön való 
megmaradásnak vannak azonban elen-
gedhetetlen társadalmi, kulturális, gazda-
sági és politikai feltételei. A feltételeket
valójában a magyar nemzeti közösségek
közakaratának figyelembe vételével a
többségi államoknak kellene garantál-
niuk, amihez az anyaország, Magyar-
ország a lehetõségei függvényében
kiegészítõ támogatást ad, amennyiben
szükséges. Jól tudjuk, hogy az elmúlt
nyolcvan év tapasztalatai nem ezt mu-
tatják. Ennélfogva Magyarországnak
nemcsak joga, hanem kötelessége is
anyagi támogatást nyújtani a szülõföldön
való boldogulás feltételeinek megterem-
téséhez. Nem tekinthetõ csupán az adott
ország belügyének, hogy az ott élõ ma-
gyarság milyen színvonalon él szellemi és
materiális értelemben. Aligha érthetünk
egyet olyan kisebbségpolitikával, amely a
határon túli magyarokat „rezervátumok-
ban” szeretné elhelyezni, s kultúráját
csupán hagyományõrzésre, valamiféle
egzotikumra kívánná redukálni. A XXI.
század elején csak olyan kisebbségi ma-
gyar kultúra fogadható el, amelynek
alapja az anyanyelv, s amely teljes értékû,
korszerû ismeretekre épülõ, konvertál-
ható tudást biztosít a közösség egésze
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számára. Az európai integrálódás a tér-
ség országai számára is elérendõ cél és
Magyarországnak is érdeke, hogy a
szomszédos országok mielõbb az Euró-
pai Unió egyenrangú tagjai legyenek.
Ugyanakkor nem fogadható el, hogy a
szomszéd országokban élõ nemzetré-
szeink netán másodrendû polgárokként
lépnének be Európába. Márpedig a ha-
táron túli magyar kultúra sorvadása azt
hozná nemcsak a jelenlegi, hanem a
következõ nemzedékek számára is. A sta-
tisztikai adatok azt mutatják, hogy a ha-
táron túli magyar értelmiség számaránya
a felét is alig éri el a magyarországinak, és
a szomszédos országok többségi értel-
miségi számarányának. Joggal feltételez-
hetõ, hogy az a népcsoport, amely nem
rendelkezik megfelelõ számú és arányú
értelmiséggel, könnyebben beolvadásra
ítéltetik. Csámpai Ottó Viharvert nemzet-
tudat címû könyvében egy régi kínai
mondást idéz, miszerint „Ha egy évre ter-
vezel, magot vess, ha tíz évre, fát ültess,
ha száz évre, akkor taníts! Ha magot ve-
tettél, minden évben aratsz. Ha fát ültet-
tél, tíz évig aratsz. Ha tanítottál, száz évig
aratsz.” Aligha kételkedhetünk a kínai
bölcselet igazságában. A szülõföldön ma-
radásnak és boldogulásnak egyik alap-
feltétele, hogy a felnövekvõ nemzedékek
megfelelõ számban és minõségben,
lehetõleg anyanyelvükön tanulhassák
meg azokat a szakmákat, sajátíthassák el
azokat az ismereteket, amelyekre a jövõ-
beni életükhöz, fejlõdésükhöz szükségük
van. Ezt célozták az utóbbi évek azon
törekvései, hogy a határon túli régiók-
ban, ahol indokolt és szükséges, kiala-
kuljon az önálló magyar felsõoktatási
intézményrendszer. Az érintett magyar
közösségek szervezõ munkájának és a
magyarországi támogatásoknak köszön-
hetõen évek óta eredményesen mûködik
a beregszászi Magyar Tanárképzõ Fõis-
kola, megkezdte mûködését az erdélyi
Sapientia Tudományegyetem, a nagyvá-
radi Partiumi Keresztény Egyetem. Meg-
van az esélye annak, hogy Szlovákiában

is elfogadott egyetemmé szervezõdjenek
a jelenlegi városi egyetemek. Ha nehéz-
ségek árán is, de a szomszédos orszá-
gokban napjainkban kialakulóban van
egy olyan magyar oktatási-felsõoktatási
intézményrendszer, ami átfogja az anya-
nyelvi oktatás-nevelés-képzés teljes verti-
kumát az óvodától az egyetemig. 

Gottfried Keller XIX. századi svájci író
így fogalmaz egyik mûvében: „A jogot és
szabadságot sem a kormányzat, sem a
hadsereg nem oltalmazhatja meg, ha 
a polgár maga nem készül fel arra, hogy
a küszöb elé lépjen és szétnézzen, mi
történik odakint.” A határon túli magyar-
ság már a fordulat idején, nemegyszer a
demokratikus átalakulás kezdeményezõ-
jeként lépett a küszöb elé, és élt az ön-
szervezõdés lehetõségeivel. A 90-es évek
elejétõl folyamatosan létrehozta politikai
pártjait, érdekvédelmi szervezeteit, intéz-
ményeit, s számottevõ erõként vannak
jelen a társadalmi-politikai-közéleti palet-
tán. Nem csak képviselni, adott esetben
az ottani államhatalommal szemben
védeni is tudják a magyar közösségek
érdekeit. Gondoljunk arra, hogy Romá-
niában az RMDSZ korábban kormányzati
tényezõként, jelenleg a parlament és
szenátus konstruktív ellenzékeként, Szlo-
vákiában a Magyar Koalíció Pártja már
második ciklusban kormányzati tényezõ-
ként mûködik. A vajdasági magyar poli-
tikai pártok szintén jelen vannak a szövet-
ségi és a tartományi parlamentben, az
utóbbi évtõl a kormányban, s nemrég
létrejöhetett a Magyar Nemzeti Tanács.
De a kisebb magyar közösségek is 
számarányuktól függetlenül vagy az
adott állam alkotmányában biztosított
jogaik alapján, küldhetnek képviselõt a
parlamentekbe (pl.: Szlovénia, Horvát-
ország), vagy a választási eredményük
alapján jutnak mandátumhoz (Ukrajna) 
a törvényhozásban. Parlamenti, kor-
mányzati szerepüknél fogva lehetõsé-
gük van széles nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére, részt venni a nemzetközi
szervezetek tevékenységében, közremû-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



14

ködni a kisebbségvédelmi rendszerek
kimunkálásában.

Széchenyi a Hitel címû munkájában
azt írja, hogy „…egy magányos ember
semmi, s csak egyesületnek van hosszú
élete, s az igazi súlya.” Egy másik mû-
vében bõvebben is kifejti gondolatát,
miszerint „Ha több ember rendesen talál-
kozik, bizonyos tárgyakat fontolóra vesz,
ha t.i. összegyûl és idõszaki üléseket tart,
ennek – úgy mondják – mindig van
haszna, mert két vélemény, ha összekoc-
can, szikrát ád és ez világosságot szül…”
Felismerve Széchenyi gondolatainak
igazságát, minden régióban több
évtizedes álmukból újra életre keltek,
megújultak nagy múltú egyesületek, tár-
sadalmi és kulturális szervezetek (pl.:
EMKE, Csemadok, stb.). Megszabadulva
a pártállami béklyóktól és direktíváktól,
kulturális egyesületekké alakult át a
mûkedvelõ mûvészeti csoportok, együt-
tesek sokasága, új szakmai szervezetek,
szövetségek jöttek létre. Már a kezdetek-
tõl keresték a kapcsolatokat a magyar-
országi hasonló szervezõdésekkel, egy-
mással. A találkozók, fesztiválok, közös
rendezvények ezreinek lehettünk tanúi az
elmúlt évtizedben. Ezek a civil kapcsola -
tok napjainkban már behálózzák az
egész Kárpát-medencét és az élet szinte
minden területét. Nem a teljesség igé-
nyével, csak a példa kedvéért említünk
néhányat a legkiemelkedõbb események
közül. Kárpát-medencei napok a Budai
várban, Vendégségben Budapesten, csá-
fordjánosfai Magyar Gyermekek Világ-
találkozója, Bánffy-napok Lendván, Ko-
dály-napok Galántán, Hajnal akar lenni
címmel népdalverseny Szatmárnéme-
tiben, Gyöngyösbokréta a Vajdaság-
ban, Határon Túli Magyarok Fesztiválja
Pécsen, Színházi Fesztivál Kisvárdán, stb.
A nagy történelmi évfordulóink számos
közös ünneplésre, emlékezésre adtak
okot az elmúlt évtizedben (Millecen-
tenárium, Millennium, 150. évforduló,
Kossuth, Széchenyi, stb.). Ismét idézhetõ
Gottfried Keller idevágó gondolata: „Ha

egy nép úgy érzi, hogy egyszer majd
nem lesz többé, rátermettebben használ-
ja ki napjait, s annál tovább él, annál di-
csõbb emlékjelet hagy maga után.” Az
elmúlt évek valóban dicsõ emlékjeleket
hagytak. Szinte megszámlálhatatlan a fel-
újított vagy újonnan állított emlékoszlo-
pok, emléktáblák, emlékmûvek száma,
amelyek újabb nemzedékeknek évtizedek
múltán is hirdetik: „Itt magyarok élnek!”

Bizonyára a Kárpát-medence egészét
behálózó ezernyi szál, az élõ társadalmi
és civil kapcsolatok is támasztékul szolgál-
tak ahhoz, hogy a magyar–magyar poli-
tikai kapcsolatok is szervesebbé váljanak.
A fordulat évétõl rendszeresek voltak a
találkozók a hazai és a határon túli vezetõ
politikai képviselõk között. Ezek a talál-
kozók azonban, amint az 1996-ban
elõször megrendezett magyar–magyar
csúcstalálkozó sem, még nem öltöttek
intézményes formát. Három évvel ké-
sõbb, 1999. február 19–20-án a kor-
mány, a magyarországi parlamenti pár-
tok és a határon túli parlamenti vagy 
tartományi képviselettel rendelkezõ pár-
tok, politikai érdekképviseleti szervek
delegált képviselõinek jelenlétében és
akaratából hivatalosan megalakult a ma-
gyar–magyar párbeszéd politikai csúcs-
szerve, a Magyar Állandó Értekezlet
(MÁÉRT). A megalakulást a Magyar Or-
szággyûlés egyhangú határozatban üd-
vözölte, és felkérte a kormányt, hogy a
jövõben vegye figyelembe a MÁÉRT aján-
lásait a határon túli magyarokat érintõ
kormányzati feladatok meghatározásá-
nál. A MÁÉRT-ot általában évente kétszer
a mindenkori miniszterelnök hívja össze.
Állandó tagjait az alakuláskor meghatáro-
zott elvek alapján a mindenkori választási
eredményeket tükrözõ parlamenti, tarto-
mányi képviselettel rendelkezõ pártok
delegáltjai adják, illetve más meghívottak
is jelen lehetnek. A MÁÉRT ez idáig hat-
szor ülésezett, s az üléseken nagy hord-
erejû, a határon túli magyarságot, az
egész nemzetet érintõ kérdések meg-
vitatása került napirendre. Mindinkább
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elfogadott a határon túl élõ nemzet-
részeink azon jogos elvárása, hogy
„róluk, nélkülük, a fejük fölött ne dönt-
senek”. Ezt az alapelvet a jelenlegi kor-
mányprogram már egyértelmûen úgy
fogalmazza meg, hogy „A határon túli
magyar kisebbségeket érintõ kérdésekrõl
csak szervezeteik és választott képviselõik
meghallgatásával születhet magyar állás-
pont.”

III.
Már az elsõ MÁÉRT-ülésen javaslat

született arról, hogy a határon túli ma-
gyar nemzetrészek jogállását valamilyen
jogszabályi vagy törvényi formába kell
önteni. Ennek kimunkálása érdekében
szakbizottságokat hoztak létre, amelyek
feladatul kapták a szükséges elemzések,
javaslatok elkészítését. A MÁÉRT az 1990.
novemberi ülésén úgy foglalt állást, hogy
a határon túli magyarság jogállását
törvényben kell szabályozni, s felkérte a
kormányt a törvénytervezet elkészítésére
és beterjesztésére az Országgyûlés elé.
Hasonló jogszabályok számos államban
érvényben vannak, amellyel védik a ha-
táron túl élõ nemzetrészeiket. Van ilyen
jellegû jogszabály a skandináv álla-
mokban és más nyugat-európai orszá -
gokban. Bár nem beszélnek róla, de
jogszabály biztosít kedvezményeket a
Szlovákián kívül élõ szlovákoknak, Romá-
nia jelentõs támogatást és kedvezményt
biztosít az országon kívül élõ román
közösségeknek, Horvátország nem csu-
pán kedvezményt, kettõs állampolgársá-
got is biztosít a határon túl élõ horvátok-
nak, amennyiben kérik.

A nemzetközi jogszabályok és példák
nyomán, a MÁÉRT állásfoglalásának és 
a hazai jogalkotásnak megfelelõen az
Országgyûlés 2001. június 19-én elfo-
gadta a 2001. évi LXII. törvényt a szom-
szédos államokban élõ magyarokról. A
mintegy 94 %-os parlamenti többséggel
elfogadott törvény közmegegyezéssel
született, s kifejezi nemcsak az Ország-

gyûlés, hanem a magyarországi választó-
polgárok túlnyomó többségének és talán
nem tévedünk, ha úgy véljük, hogy a ha-
táron túli magyarság egészének akaratát.

Érdemes röviden szólni magáról a
törvényrõl, ami leginkább a „státus-
törvényként” terjedt el a köztudatban.
Megjegyzendõ, hogy a törvény a szom-
szédos államokban élõ honfitársaink „stá-
tusát” nem érinti, ezért szerencsésebb 
a „kedvezménytörvény” megjelölést hasz-
nálni. A kedvezménytörvény 29 parag-
rafusban határozza meg a törvény hatá-
lyát, a kedvezmények és támogatások
fajtáit, igénylésük, igénybevételük mód-
ját és rendjét, tartalmazza a hatályba-
lépéssel és végrehajtással kapcsolatos
rendelkezéseket. 

Az 1. §. értelmében „A törvény hatálya
arra a Horvát Köztársaságban, a Jugo-
szláv Szövetségi Köztársaságban, a Ro-
mániában, a Szlovén Köztársaságban, a
Szlovák Köztársaságban vagy Ukrajnában
lakóhellyel rendelkezõ nem magyar
állampolgárságú, magát magyar nemze-
tiségûnek valló személyre terjed ki, aki

a) magyar állampolgárságát nem ön-
kéntes lemondással veszítette el, továbbá

b) nem rendelkezik állandó magyar-
országi tartózkodásra jogosító engedély-
lyel.”

A törvény hatálya nem terjed ki az
Ausztriában élõ magyarokra, bár az is
szomszédos állam, s jelentõs számban
élnek ott is magyarok. A törvényalkotók
ebben az esetben figyelembe vették az
Európai Unióban érvényes normákat és
elvárásokat, miszerint nem lehet különb-
séget tenni egyazon állam polgárai
között, különösen nem az ugyanazon
népcsoporthoz tartozók között. Már-
pedig Ausztriában nagy számban élnek
egykori magyar emigránsok és menekül-
tek is (az utóbbi évtizedben sokan a
szomszédos országokból – Szlovákiából,
Erdélybõl, a volt Jugoszláviából – ér-
keztek Ausztriába), akikre a törvény ha-
tálya egyébként sem terjedne ki, csak 
az õshonosnak számító burgenlandi ma-
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gyarokra, akiket a trianoni szerzõdés csa-
tolt el Magyarországtól.

Gyakorta elhangzó kérdés és olykor
vita is kerekedik belõle, hogy ki a ma-
gyar? Tekintettel arra, hogy a Magyar
Köztársaságban a szabad identitásvá-
lasztás alkotmányos jog, a törvény nem
határozza meg, ki a magyar, csupán
annyit vár el, hogy az érintett személy
„magát magyar nemzetiségûnek vallja”.
Románia kivételével a törvény hatálya
kiterjed – természetesen csak akkor, ha
kérik – a nem magyar nemzetiségû köz-
vetlen családtagokra (férj, feleség, gyer-
mek) is. Érthetõ ez a szándék, hiszen
furcsa lenne, ha Magyarországra érkezve
ugyanazon család tagjainak csak egy
része kapna kedvezményeket, míg a
család másik része nem. Ez nem jelenti
azt, hogy magyar nemzetiségûnek kell
vallania magát az érintettnek. Nemzeti-
ségétõl függetlenül, hozzátartozói minõ-
ségében válik jogosulttá a kedvezmé-
nyekre, támogatásokra mindaddig, amíg
a hozzátartozói jogviszony fennáll.

Lényeges rendelkezése a törvénynek,
hogy a Magyarország „…területére tör-
ténõ beutazás és ott-tartózkodás tekin -
tetében az e törvény hatálya alá tartozó
személyek számára a nemzetközi jogi
kötelezettségek figyelembevételével az
adott helyzetben legkedvezõbb elbánást
biztosítja.” Ez azt jelenti, hogy a szomszé -
dos államban élõ magyar honfitársaink
Magyarország területén a magyar állam-
polgároknál kevesebb (pl.: nem lehet vá-
lasztójoguk, nem járnak bizonyos alanyi
juttatások, stb.), a más országokból
érkezõ turistákhoz, látogatókhoz képest
azonban többletjogokat élvezhetnek és
kedvezményeket, támogatásokat kaphat-
nak, szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Melyek ezek a kedvezmények, szolgál-
tatások és támogatások? 

Kedvezmények azok a nem feltétlenül
anyagi (pénzbeni) természetû juttatások
és szolgáltatások, amelyeket Magyaror-
szág területén közvetlenül vehetnek
igénybe az érintettek. Nem kell kérni, az

a magyar állampolgárokhoz hasonlóan
alanyi jogon jár. Ide soroljuk pl. a kultúra,
a tudomány, a mûvelõdés területén nyúj-
tandó kedvezményeket, szolgáltatásokat,
az utazási kedvezményeket. A 6. évnél
fiatalabbak és a 65. évnél idõsebbek
ugyanúgy díjmentes utazásra jogosultak
valamennyi tömegközlekedési eszközön,
Magyarország területén, mintha magyar
állampolgárok lennének. Korlátozott
számban ugyan, de kedvezménnyel
utazhatnak a felnõtt korúak, ugyanakkor
a diákokat a magyarországi diákokkal
azonos utazási kedvezmények illetik meg.
Ugyancsak a magyarországihoz hasonló
kedvezmények illetik meg az oktatás és
kultúra területén dolgozókat (pedagógu-
sok, könyvtárosok, levéltárosok, nép-
mûvelõk). A törvényben jelzettek szerint
kedvezménnyel vehetnek részt határon
túli magyar diákok, pedagógusok, a tu-
domány területén dolgozók a magyar-
országi felsõoktatási és tudományos
képzésben, szakmai továbbképzésben. A
magyar állampolgárokhoz hasonlóan az
arra érdemes határon túli honfitársaink is
megkaphatják az állami kitüntetéseket,
szakmai és mûvészeti díjakat, elismeré-
seket. 

Támogatásoknak nevezhetjük azokat a
többnyire anyagi természetû (pénzbeni
vagy materiális) juttatásokat, amelyeket a
törvény hatálya alá tartozó személyek és
szervezetek a szülõföldjükön kaphatnak.
Ez nem alanyi jogon járó juttatás, valami-
lyen módon (pl.: pályázat vagy kérelem
útján) kérni, s az arra való jogosultságot
igazolni kell. Ennek kiemelkedõen fontos
eleme a szülõföldön nyújtandó nevelési-
oktatási támogatás, amelyet azok a csalá-
dok kérhetnek, akiknek kiskorú gyermekei
a szülõföldön magyar nyelvû oktatás-
ban vesznek részt. Kérésre a családok
gyermekenként évi 20 ezer forint neve-
lési-oktatási támogatásban, illetve a 
magyarországival azonos tankönyv- és
taneszköz-támogatásban részesülhetnek.
(Megjegyzendõ, hogy a legutóbbi
MÁÉRT által is megtárgyalt módosító
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javaslat teszi lehetõvé egy gyermek
esetében a támogatást. A törvény erede-
tileg csak két kiskorú óvodás vagy iskolás
korú gyermek esetében adott arra
lehetõséget.) 

A kedvezmények, szolgáltatások és tá-
mogatások igénybevételére, igénylésére
való jogosultság igazolására szolgál a
„Magyar Igazolvány” és a „Magyar
Hozzátartozói Igazolvány”, amely bár
hivatalos okmány, ugyanakkor nem
személyi igazolvány, nem útiokmány,
beutazásra és huzamos tartózkodásra
nem jogosít. Az igazolvány kiállítását min -
den érintett a szülõföldjén benyújtott 
formanyomtatványon kérheti. Mind az
igénylõlap, mind az igazolvány kiadása
díjmentes. A kérelmek kitöltésében a
szomszédos államokban hivatalosan be-
jegyzett magyar társadalmi szervezetek
által kialakított információs irodahálóza -
tok munkatársai segítenek. Az informá -
ciós irodák nem képezik a magyar
államigazgatás részét. Nem folytatnak
államigazgatási eljárást, nem állítanak ki
hivatalos okmányokat, nem õk döntik el,
hogy ki kaphat és ki nem igazolványt.
Feladatuk csupán a kérelmek helyes és
pontos kitöltésének, s azok továbbításá-
nak segítésére szorítkozik. A kérelmek a

szomszédos államokban mûködõ ma-
gyar külképviseletek útján jutnak el a ha-
zai államigazgatási szervekhez. A kére-
lemben közölt adatok és nyilatkozat
alapján a hazai hatóságok döntik el,
hogy a kérelmezõ kaphat-e vagy sem iga-
zolványt, amelyet elkészülte után az arra
kijelölt magyarországi hivataloknál, az
érintett határszakaszhoz legközelebb esõ
megyei vagy budapesti közigazgatási
hivatalnál személyesen vagy meghatal-
mazottjaik útján vehetnek át az igénylõk.

A kedvezménytörvény 2002. január 1-
jén lépett életbe. Mint várható volt,
január 2-án már jelentkeztek az elsõ ké-
relmezõk, s az elsõ hónapokban igen
magas volt az igazolványt igénylõk szá-
ma. Az elsõ negyedév végére a benyúj-
tott kérelmek száma elérte a 250 ezret,
június végére meghaladta a 400 ezret,
szeptemberben túllépte a félmilliót, jelen-
leg közelíti, s az év végéig várhatóan eléri
a 600 ezret, ami a várható igényléseknek
mintegy 25 %-át jelenti. Az igénylések
száma, de fõleg az egy idõszakaszra esõ
intenzitása a hónapok elõrehaladtával
csökkent, illetve a magyarok lélekszá-
mához viszonyított arányában országon-
ként jelentõs eltérések érzékelhetõk,
amint azt az alábbi táblázat is mutatja:

Az egyes régiókban tapasztalható
különbségek nyilvánvalóan az eltérõ poli-
tikai, társadalmi, gazdasági, szociális és
egyéb okokból adódhatnak. Bizonyára
nem véletlen, hogy Kárpátalján arányát
tekintve lényegesen többen, Szlová-
kiában és Szlovéniában kevesebben

kértek magyar igazolványt, mint Romá-
niában, a Vajdaságban vagy Horvát-
országban. Az igazolványok igénylésének
folyamata még nem zárult le. Ezért ne-
héz lenne megállapítani, hogy a 600
ezer fõnyi kérelmezõ sok-e vagy kevés?
Az elõzetes felmérések tanúsága szerint

ORSZÁG: MAGYAROK KÉRELMEZÕK MAGYAROK
SZÁMA: SZÁMA: %-ÁBAN:*

Szlovákia: 0 520 000 fõ 056 000 fõ kb. 11 %
Ukrajna: 0 156 000 fõ 094 000 fõ kb. 60 %
Románia: 1 435 000 fõ 320 500 fõ kb. 22 %
Szerbia: 0 339 000 fõ 088 000 fõ kb. 26 %
Horvátország: 0 016 500 fõ 004 400 fõ kb. 26 %
Szlovénia: 0 008 500 fõ 001 500 fõ kb. 18 %

ÖSSZESEN: 2 475 000 FÕ 564 400 FÕ KB. 23 % 
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mintegy 2 millió kérelmezõvel lehet szá -
molni, s ennyi kérelem beadása, továb-
bítása, elbírálása, az igazolványok elkészí-
tése és átadása várhatóan több évet is
igénybe vehet. Annyi azonban már most
is megállapítható, hogy a 2001. évi LXII.
törvény teljes egyetértésre talált a ha-
táron túli magyarok jelentõs többségé-
nek körében.

„Európának ezt a részét mindenkor
alapvetõen meghatározzák a nemzetközi
viszonyok..., s mi nem mindig ismertük
fel idejében bizonyos trendek kikerülhe-
tetlenségét.” – mondja Kosáry Domokos
egy néhány évvel ezelõtt készült interjú-
ban. Visszatekintve az elmúlt tízegyné-
hány évre, 1989-ben mintha jobban
ismertük volna fel a történelem kínálta
lehetõségeket. A világ fejlettebb, nyugati
részéhez való szerves újrakapcsolódá-
sunk szükségessége ma már megkérdõ-
jelezhetetlen. Mi magyarok joggal lehe-
tünk büszkék arra, hogy a térségben
elsõk között ismertük fel az európai integ-
ráció fontosságát, s Magyarország az
élvonalban jár az európai integráció felé
vezetõ úton. Az elmúlt évezred utolsó
évében Magyarország a NATO tagja lett,
s jelenleg befejezésükhöz közelednek a
csatlakozási tárgyalások az Európai Unió-
val. Minden reményünk megvan arra,
hogy két éven belül az unió egyenrangú
tagjai legyünk. A szomszédos államok
ugyanebben érdekeltek. Románia, Szlo-
vákia, Szlovénia a napokban írta alá csat-
lakozását a NATO-hoz, s várható velünk
együtt (Romániáé néhány évvel késõbb)
az EU-ba való felvételük is. A nagy, közös
európai hazában való létünk, ha nem is
oldja meg egy csapásra a határon túl élõ
nemzetrészeink problémáját, de átjárha-
tóvá teszi az országhatárokat, biztosítja 
az emberek, az eszmék, a termékek és
eszközök szabad mozgását. Tanulságos
lehet Habsburg Ottó térségünkre vonat-
kozó egyik okfejtése, ami a rádió „Hatá-
rok nélkül” címû mûsorában hangzott 
el 2000 májusában: „Az, ami volt 1914
elõtt…, az még létezik! Az embereknél

még létezik, és ennek folytán az magától
összenõ, nem a múlt formájában, de a
jövõ formájában, itt összenõ a Duna
medencéje, és ez egy realitás lesz nem-
sokára.” Mind közelebb kerülünk ahhoz,
hogy Kossuth 1848 tavaszán megfogal-
mazott víziója is beteljesedjen: „Európa
népei a szabadság által egybe olvadnak.
A szabad népek egymás ellen harcot
nem folytathatnak, mert a szabadság
gyõzedelmeinek gyümölcsei nem csata-
téren és nem a meghódított népek
rabláncaiból, hanem a magántûzhely
körül szedetnek.” Kossuthnál maradva,
valóra válni látszanak a Duna-menti
népek konföderációjáról készített terve-
zetében felvázolt elképzelései is, misze-
rint: „Nekünk… el kell foglalni Európában
azon állást, hogy valahányszor az euró-
pai nemzetek hatalmának képviselõi nem
saját ügyök, hanem Európa ügyei fölött
akarnak intézkedni, rólunk nélkülünk
senki ne intézkedjék, hanem szavunk
legyen azon kapcsolatnak a kérdésében,
mely köztünk és a civilizált Európa többi
népei között fennáll, s melyet a jognak,
méltányosságnak és barátságos békének
alapján a civilizáció elõmozdításával ösz-
szekötve fenntartani legforróbban óhaj-
tunk.”

A XX. század utolsó évtizedében és az
új évezred elsõ két évében számos
eseménynek, intézkedésnek lehettünk
tanúi, amelyek nemzettudatra gyakorolt
hatásai kétségbevonhatatlanok. A tény-
leges eredmények és azok összefüggé-
seinek vizsgálata azonban hosszabb
elemzést kívánna, s meghaladná jelen
munka kereteit. 

1 A szerzõ a Határon Túli Magyarok Hivatala
fõosztályvezetõje

* A hivatalos népszámlálási adatok [a Nép-
szabadság 2002. november 18. számában kö-
zöltek] alapján.
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Hegedûs Antal

A bácskai vérengzések
1944 õszén

2001-ben magyar nyelven is megje-
lent Stéphane Courtois szerkesztésében
„A kommunizmus fekete könyve”. A fran-
cia Courtois és ugyancsak francia munka-
társai a XX. század legsötétebb foltjaként
említik, hogy Európában és Ázsiában
mintegy100 millió ember életét oltották 
ki a kommunista rendszerek. A Tito-féle
Jugoszláviáról nagyon kevés szó esik
ebben a fekete könyvben. Megdöbbentõ
azonban az a két megállapítás, amelyet a
szerzõk a jugoszláv kommunizmussal
kapcsolatban megfogalmaznak. Kijelen-
tik: „A történelem folyamán ritkán elõzte
meg egy új hatalom berendezkedését
annyi áldozat, mint Jugoszláviában.
Ebben a tizenöt és fél milliós országban
1943–1953 között egy millió ember lett
áldozata a kommunizmusnak – a rend-
szer kiépítése több halottal járt, mint
1941 és 1945 között a megszállók elleni
harc”.

A Fekete könyv másik, igen súlyos
megállapítása az, hogy a második vi-
lágháború Jugoszláviájában nemcsak
„népfelszabadító” háború folyt, de az
egymással szembenálló felek harcának
polgárháború jellege is volt, hisz „a nem-
zetiségek ellentéte mindig is a balkáni
kultúra része volt”.

E két megállapítás igazságának fényé-
ben már a bevezetõben azt kell monda-
nunk, hogy a délvidéki magyarság ellen
1944-ben elkövetett vérfürdõ nemcsak 
a magyar uralom idején a szerbek ellen
elkövetett atrocitások megtorlása volt a
„szemet szemért, fogat fogért” elve
alapján. A bácska–bánáti 20-25 000 ma-
gyarnak azért is kellett pusztulnia 1944
õszén, hogy ne álljanak a kommunizmus
délvidéki kiépítésének útjában, és hogy
az õ likvidálásuk is elõmozdítsa a Délvidék
elszerbesítésének programját.

1. A kommunista rendszer
kiépítésének áldozatai

Tito és munkatársai a marxista–leni-
nista ideológia hûséges tanítványai vol-
tak. A megszállók elleni küzdelemmel
párhuzamosan a kizsákmányoló kapita-
lista és polgári rendszer elleni harcot is
kezdettõl fogva programjukba iktatták. 
A megszállók elleni harc jelszava ugyan a
„Smrt fasizmu – sloboda narodu”, azaz:
„Halál a fasizmusra, szabadság a népnek”
volt – azonban ennek ürügyén minden
polgári és kommunistaellenes irányzat
képviselõjét is pusztulásra ítélték. Tudo-
másom szerint még nem végezték el
jugoszláv szinten a titói vérengzések
során kiirtott áldozatok számának osztály-
besorolás és ideológiai hovatartozás sze-
rinti osztályozását. Részeredmények
azonban rendelkezésünkre állnak, és
ezek azt igazolják, hogy az, aki szemben
állt a kommunista ideológiával, annak
valami formában pusztulnia kellett.
Ennek illusztrálására itt most csak a
pravoszláv papság veszteséglistáját ho-
zom fel az 1941–1945 közötti idõrõl. Ezt
a veszteséglistát a belgrádi patriarchátus
Szent Szinódusa állította össze 1946-ban.
Eszerint a kommunista partizánok 280
szerb pravoszláv papot öltek meg, töb-
bet, mint a német, az olasz, a horvát és 
a magyar hadsereg együttvéve. Ebbõl a
280 pravoszláv papból hatvankettõt már
a II. világháború befejezése után, tehát
1945. május 9-e után végeztek ki a par-
tizánok. A montenegrói pravoszláv egy-
ház papsága a háború idején Draza
Mihaljovic polgári irányzatát támogatta.
A kommunisták elõl 1944 novemberében
Montenegróból Joannikije metropolitával
együtt 70 pópa menekült el Nyugatra,
Horvátországon és Szlovénián keresztül.
Miután a Szövetségesek a több százezer
menekülttel együtt õket is visszatolon-
colták Jugoszláviába, a partizánok egy
kivételével az összes papot kivégezték.
Továbbra is a papságnál, tehát a vallásos
ideológia fõ képviselõinél maradva,
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Bácskában és Bánátban a pravoszláv egy-
ház veszteségei a következõk: Bácskában
a magyar hatóság 15, Bánátban a néme -
tek 9, a partizánok pedig 3 pópát öltek
meg – mind olyanokat, akik részt vettek
az ellenállási mozgalomban. Ezzel szem-
ben a partizánok csak Bácskában 15
római katolikus papot végeztek ki, jólle -
het közülük egy sem vett részt a szerbek
elleni atrocitásokban – a legtöbbjüknek
az volt a bûne, hogy kifejezte örömét a
Délvidék visszatérése fölött –, de vallási
ideológiát képviseltek, és ennek kiirtása
szintén a kommunista rendszer célkitûzé -
sei közé tartozott. Fõleg ideológiai szem-
pontok miatt, a polgári világnézetet
képviselõ csetnik és domobrán alakula -
tokból álló 250 000 férfit és nõt mé-
szároltak le Tito partizánjai Szlovéniában,
1945 májusának utolsó napjaiban. A
hadifoglyok tömeges kivégzését Tito
személyesen rendelte el, egy rejtjeles táv-
iratban, amelyet Slobodan Peneziæ
Krc^unnak, az OZNA (államvédelmi ha-
tóság) akkori fõnökének küldött Szlové-
niába: „A nemzeti erõk foglyul ejtett
katonáit likvidálni kell.”

A Délvidékre tekintve, itt is ez a likvidá-
lási tendencia érvényesült. Tito partizánjai
nem ejtettek hadifoglyokat: a visszavo-
nuló honvédekkel nem hadifoglyokként
bántak, hanem elfogatásuk helyén kivé-
gezték õket – példának elég említeni a
Titelnél elfogott 25 határvadászt, a Teme-
rinben elfogott három repülõs szakasz-
vezetõt, a Szabadkán elfogott honvé-
deket. A kiépítendõ kommunista rendszer
ellenségeinek tekintették a papok mel-
lett a nagybirtokosokat, a gyárosokat, a
tisztviselõket, a kulturális egyesületek
vezetõit, a magyar pártok tagjait, és a
megígért földosztás reményében a nyilas-
keresztes pártba beiratkozó nincstelen
agrárproletárokat is. Mindezeket helyben
írták össze, egyszerû bejelentés vagy a
megtalált párttagsági listák alapján, és
kíméletlenül kivégezték õket, az egyéni
felelõsség megállapításának teljes mellõ-
zésével.

2. Kivégzések a nemzeti
hovatartozás alapján

Bármennyire is népszerûtlen, de meg
kell állapítani, hogy a magyar–szerb
kapcsolatok sohasem voltak felhõtlenek 
a Délvidéken. A felszabadító hadjárat so-
rán a 17. század végén Koszovóból és
Szerbiából ideköltözõ szerbek napjainkig
nem melegedtek fel a magyar lakosság-
gal szemben. Látszott ez a Rákóczi
szabadságharc szerb–magyar ellentétei-
ben, a magyar adminisztrációs rendszer
elleni évszázados küzdelemben, az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc véres leszámolásaiban, az 1. és 2.
világháború magyarellenes mozgalmai-
ban, és abban az állandó törekvésben,
hogy a Délvidéket a magyar adminisztrá-
ciótól függetlenül kiépülõ szerb Vaj-
dasággá alakítsák át. 1944 végén el-
érkezettnek látták az idõt arra, hogy a
Vajdaság egyharmadát kitevõ németség
likvidálása után a másik harmadot kitevõ
magyarságtól is megszabaduljanak. Az
1944. október 17-én a Katonai Közigaz-
gatást bevezetõ rendelet kimondta: eljött
az ideje annak, hogy felszámolják azokat
a bajokat, amelyeket az „idetelepített ide-
gen elemek okoztak”. Az idegen elemek-
tõl való megszabadulásnak egyik fõ
szószólója, Nikola Petroviæ mérnök, aki a
legszûkebb pártvezetõséghez tartozott,
1944. október 28-án így fogalmazott a
Vajdasági Népfelszabadító Egységfront
lapjában: „A német és a magyar hordákat
ugyan szétvertük, de az általuk okozott
mérges gyomot nem irtottuk ki gyökere-
sen... ezeket az idegen elemeket azokra a
területekre telepítették ahol elõdeink irtot-
ták az erdõket, csapolták le a mocsarakat,
megteremtve a civilizált élethez való
feltételeket... A nép érzi, hogy szükség
volt erre a lépésre, hogy ezáltal is biztosít-
suk a Bánát, Bácska és Baranya jugo-
szláv jellegét”. A Délvidék elszerbesítése
1918 után nem került napirendre: a né-
met lakosság teljesen intakt maradt, a
magyar lakosság létszáma is alig fogyott:
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a Délvidékrõl elköltözött a hûségesküt
megtagadó állami tisztviselõi réteg,
átköltöztek az úgynevezett optánsok a
lakosságcsere keretében. Helyükbe az új
hatalom a világháború önkénteseit, az
ún. „dobrovolyácokat” telepítette, rend-
szerint a magyar falvak mellé épített
néhányszáz lelkes lakótelepekre. Az eltá-
vozott közalkalmazottak helyére szerb
tisztviselõk érkeztek. Az igazi nagy
szlávosítás a 2. világháború után követ-
kezett be, a nagyarányú kolonizáció
keretében: a részben elmenekült vagy
likvidált 300 000 német helyére a „pasz-
szív” területekrõl ugyanannyi szláv, elsõ-
sorban szerb és montenegrói telepest
hoztak. A 40 000 elmenekült és a kb. 
20-25 000 kivégzett magyar lakos he-
lyett csak a Sajkásvidékrõl kollektíven
kitelepített községek (Zsablya, Csurog,
Mozsor) megürült házaiba kerültek tele-
pesek. A kollektív kitelepítés, majd pedig
az úgynevezett „önkéntes lakosságcsere”
veszedelme azonban egészen a béke-
kötés aláírásáig ott lebegett a magyar
lakosság feje fölött – ez azonban, való-
színûleg a Szovjetunió ellenkezése miatt
nem következett be. Nyilvánosságra
került viszont az a meglepõ adat, hogy
az 1948. évi, a háború utáni népszám-
lálás során a magyarság létszáma
mindössze 38 590 fõvel lett kevesebb az
1941-es magyar népszámlálás adatainál:
Ekkor 456 770 magyart írtak össze a 
mai Vajdaság területén, 1948-ban pedig
418 180-t. Ma már minden kétséget
kizáróan kiderült, hogy a csekély különb-
ség legfõbb oka az itt maradt németség
magyarrá változásában rejlik: német he-
lyett, ami 1948-ban még mindig a kite-
lepítés veszélyét jelentette, magyarnak
vallották magukat tízezerszámra az itt ma-
radt németek.

A magyar etnocidium történetében az
a legszomorúbb, hogy az egymást is irtó
délszláv népek  (a szerbek, a horvátok, a
szlovének, a bosnyákok) a magyarságot
közös erõvel irtották!

3. Kivégzések a népharag
és a bosszú alapján

Amikor Matuska Márton 1990-ben
folytatásos közleményekben, majd 1991-
ben jelentette meg – korszakalkotó és
bátor kezdeményezésként –, az 1944-es
õszi események leírását, akkor a sajtókö-
zleményeknek és könyvének is ezt a
címet adta: „A megtorlás napjai”. Cseres
Tibor 1991-ben megjelent könyvében
„Vérbosszúnak” tekinti az 1944-es vé-
rengzést. Hasonlóképpen vélekednek, a
mai napig, a tragikus eseményekrõl
megemlékezõ szerb történészek is, akik a
kivégzéseket a dühös népharag megnyi-
latkozásának tartják, amelyet a katonai
hatóságok alig-alig tudtak mérsékelni. 
A legnyíltabban Isa Jovanoviæ, akkori tar-
tományi pártbizottsági szervezõtitkár
fogalmazta ezt meg 1987-ben megjelent
emlékirataiban: „A megszállók által elkö-
vetett gonosztettek miatt a délszláv la-
kosság soraiban az elkeseredés olyan
nagy volt, hogy a partizán katonaság sok
helyen nem tudta megakadályozni az
elemi erõvel kitört bosszút, amelyben 
az ártatlan emberek is életükkel fizettek”.
Ez a népharag kétségtelenül erõs volt
azokon a helyeken (Újvidéken, Becsén,
Zsablyán, Csurogon, Mozsoron), ahol az
1942-es szerbellenes razzia nyomán ez-
reket pusztítottak el a magyar rendfenn-
tartó erõk. Ezeken a helyeken a megtor-
lás számlájára írható az is, hogy puszta
feljelentés alapján fejét vették a megvá-
dolt magyarnak. Újvidéken például már
október 23-án 40 000 feljelentõ ûrlapot
nyomtattak ki, amelyen bárki megne-
vezhette azt, akit háborús bûnösként
vagy a megszállókkal együttmûködõként
büntetésre méltónak tartott. Így aztán
már október 26-án ezrével hurcolták el a
magyar lakosságot. Becsén már a par-
tizánok beérkezése elõtt kezdték összeállí-
tani a kivégzendõk listáját, úgyhogy a
kivégzések már október 8-án, a város
elfoglalásának a napján megkezdõdhet-
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tek, és november 21-ig tartottak. Az
1942-es razziában Becsén mintegy ket-
tõszáz szerbet és zsidót végeztek ki, a
becslések szerint ugyanennyi volt a
kivégzett magyarok száma is. A magyar
atrocitások miatti népharag legtragiku-
sabb megnyilatkozása Zsablyán, Csuro-
gon és Mozsoron nyilatkozott meg. A
bosszúállás koronája a három falu ma-
gyarságának kollektív kitelepítése és
kényszertáborba való hurcolása volt
1945. január 25-én, miután a három falu
szerb lakossága kijelentette, hogy „a
magyarokkal nem tudnak tovább együtt
élni”. A kivégzett, ártatlan áldozatok szá-
ma 1350-re tehetõ, ez kb. megfelel az
1942-ben kivégzett szerb áldozatok szá-
mának.

Csak fenntartással fogadhatjuk el,
hogy az 1942-es magyar razzia szerb
áldozatai miatt következett be 1944-ben
a megtorlás – a szemet szemért, fogat
fogért – elve alapján. A számszerû hason-
lóság mellett abban is hasonlított az
1942-es magyar és az 1944-es szerb
eljárás, ezeken a helyeken, hogy mindkét
alkalommal bírói eljárás nélkül szedték
össze és végezték ki az áldozatokat. A
különbség abban van, hogy Újvidéken,
Zsablyán, Csurogon és Becsén a szerbek
részérõl erõteljes szabotázs és harci
akciók elõzték meg a magyar megtorlást.
1944 õszén viszont egyetlen helyen sem
tanúsítottak a magyar lakosok fegyveres
ellenállást – az igazi bûnösök elmenekül-
tek ezekrõl a helyekrõl.

Bácska egyéb településein viszont
egyáltalában nem beszélhetünk magyar
atrocitásokról: a kivégzéseket minden
alkalommal a szerb ellenállók fegyveres
akciója és a partizánok, a kommunisták
szabotázs akciója elõzte meg – kivég-
zésüket vagy a tetthelyen eszközölték,
vagy pedig elõzetes nyomozás és szabá-
lyos bírósági eljárás elõzte meg. Milyen
népharagra alapozódott tehát a tömeges
megtorlás? Miért kellett legyilkolni Zom-
borban 3000, Szabadkán 2000, Szent-

tamáson 1000, Kanizsán és Moholon 
és Péterrévén 3–300, Bezdánban 180 és
majd minden bácskai helységben azt a
sok száz ártatlan magyart?

Megrendítõ dokumentum A kommu-
nizmus fekete könyve – számunkra azon-
ban legalább ilyenek a délvidéki véreng-
zések magyar áldozatairól szóló kötetek.
Ezekben nemcsak a számokról és a ki-
végzések okairól olvasunk, hanem azok-
ról a minden képzeletet felülmúló kínzá-
sokról és szenvedésekrõl is, amik ennek a
sok tízezer magyar áldozatnak a halálát
megelõzték. „Az élet vereséget szenved a
haláltól – idézi A kommunizmus fekete
könyve Tzvetan Todorovot –, de az emlé-
kezet megnyeri csatáját a semmi ellen”.
Ezt a megállapítást erõsítse bennünk a
mai és a holnapi megemlékezés is!
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Igmándi Szûcs István

A Nap szelének
szárnyain

Pályi József barátom emlékére

A halál mély, hosszú álom,
átszövi a végtelen teret,
szétveti a gyötrõ gátakat,
s épít méltó, virágos kerteket. 

Harangszónak dallamára suhansz 
a Nap szelének 
szárnyain szabadon:
a visszatérés mély hitében 
értelmét veszti a fájdalom.

Mint ahogy földi létben tetted,
ápold okosan égi kerted!

Gubás Ágota – Gubás Jenõ

Szülõföldi szolgálat 
a szórványért

Az ARACS 
Társadalmi Szervezet célja

és tevékenysége

Nem mondok semmi újat, ha azt állí-
tom, hogy szûkebb környezetünkben
kevés olyan közösség létezik, amely
annyira veszélyeztetett lenne, mint a bán-
sági magyarság. Az a kevés, még mindig
többségében magyar település olyan,
mint az ostromgyûrûbe zárt sereg, amely
látszatra már megbékélt a pusztulással, és
valóban: ha nem jön idejében a tömb 
és az anyaország magyarsága részérõl
hathatós segítségnyújtás, akkor ezt a kö-
zösséget néhány évtizeden belül meg-
semmisíti a szerb agresszív beolvasztási
politika. Bár számarányát tekintve még
mindig jelentõs a bánsági magyarság, de
szellemiségét már megtámadta a súlyos
betegség, a beletörõdés a megváltoz-

tathatatlanban. A falvak mindegyike egy-
egy nagy aggok házára hasonlít, ahova
többször jár a halál, mint az élet, és ahol
a munkából kidõlt öregek reményvesztet-
ten várják az elmúlást. Nem kétséges,
hogy sürgõsen segíteni kell, de mielõtt
bármilyen tervek kidolgozásába fognánk,
mindenképp szükséges felmérni és meg-
határozni a bánsági magyar társadalom
gondjait. Feltérképezni mindazokat a té-
nyezõket, amelyek ennek a kisebbségi
népcsoportnak a társadalom-kórtanát
okozzák. Nem kétséges ugyanis, hogy a
bánsági magyarság mély válságban van,
és ennek az oka nem csupán a szerbség
agresszív magatartása vagy a hatalom
beolvasztást szorgalmazó politikája, ha-
nem és sokkal inkább az a kulturális
tespedtség, a politikai passzivitás, a túlli-
hegett lojalitás, az anyanyelvvel szem-
beni felelõtlenség és a nemzettudat
katasztrofális hiánya, amely ezt a pusztuló
magyarságot veszélyezteti. Ebben a kö-
zösségben megszûnt vagy csak szuny-
nyad a társadalmi élet, mert az ötven
évnyi kommunista, nacionalista hatalom
szétrombolta a magyar társadalmi közös-
ségeket, csupán egyéni vagy csoport-
érdekek munkálkodnak, amelyek nem
képesek megfogalmazni egy egészséges
társadalom céljait, erkölcsi normáit, jövõ-
képét, és ami a legfontosabb: jogait és
követeléseit az államhatalom irányában.

Mielõtt azonban e kóros jelenségek
felsorolásába fognánk, szükséges ki-
hangsúlyozni, hogy e közösség pozitív
tulajdonságairól, amelyeknek a száma
ugyanilyen jelentõs, ez alkalommal nem
kívánok szólni, mivel most csupán a prob-
lémák számbavétele és  megoldása a cél.
Azoknak a kóros társadalmi folyamatok-
nak, szokásoknak és erkölcsi hiányossá-
goknak a feltárásáról van szó, amelyek
ennek a mikrotársadalomnak a létét ve-
szélyeztetik. Ezt azért fontos megemlíteni,
nehogy a bánsági magyarságról alkotott
kép az elmondottak alapján, nevezetesen
az erényeinek az elhallgatása miatt, torz
és sértõ legyen.
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Vitathatatlan tény, hogy az itt élõ ma-
gyarság apolitikus, annak ellenére, hogy
a kommunista idõszak magyar politikusi
gárdáját fõleg a Bánságból származók
képezték. Ennek az ellentmondásnak az 
a magyarázata, hogy a végtelen nagy
magyar kisebbségi nyomorból, ami fõleg
a bánsági településekre volt jellemzõ,
egyesek a kivezetõ utat egyedül a ha-
talomhoz való dörgölõdzésben látták,
aminek az lett a következménye, hogy az
összes piszkos munkát, fõleg a nemzet-
társaik megregulázását, nekik kellett el-
végezniük. Ma már ezek mind csalódott,
meghasonlott emberek. Az otthonma-
radtak nagy többsége akik nem voltak
hajlandók megalázó pozíciókért eladni
magukat (mert a legfelsõ hatalmat ma-
gyar ember általában nem érhette el, a
szerbnek esetleg csak helyettese lehe-
tett) távol tartotta magát a politikától,
annak ellenére, hogy az a hatalom révén
lépten-nyomon belopja magát az életé-
be. E viszolygás okainak a boncolgatásá-
ba most nem merülnék el, csupán Bajcsy-
Zsilinszky Endre érvelését szeretném
idézni: „Ami a mi népünkben passzivitás-
nak látszik, az mind csak keserves, ösz-
tönös, önvédõ magatartás.” 

A félreállás káros következményeirõl
azonban már szólni kell. Az a szemlélet
ugyanis, hogy „ne szólj szám, nem fáj
fejem” vagy „legjobb semmibe sem bea-
vatkozni”, inaktívvá teszi a magyarságot.
Senki sem akar valamit kezdeményezni,
mindig mástól várják a megoldást, a cso-
dát, és mivel a segítség kívülrõl csak nagy
ritkán érkezik, ezért egy általános szellemi
mozdulatlanság uralja e tájat. A bajt még
fokozza, hogy e passzivitás miatt a ma-
gyarság mindig másokra, leginkább a
szerb politikusokra bízza sorsának irányí-
tását, akik sohasem a magyarság érdekeit
szolgálják. De még ha szolgalelkû ma-
gyar is a vezetõ, az sem a saját nem-
zetének, hanem a hatalomnak az érde-
keit nézi, mert õt a rendszer emelte ki,
tette általában érdemtelenül „valakivé”,
ezért annak tartozik felelõsséggel, amit

túllihegett lojalitással túl is teljesít. Né-
meth Lászlónak a bánsági magyarságra 
is vonatkoztatható szárszói gondolatát
idézve: „Életét idegenek vezetik; ha van-
nak is vérbõl való nagyjai, azok csak ma-
haradzsák; gazdaságilag kizsákmányol-
ják; idegen civilizációk selejtje ellen nincs
védelme; erkölcsében és testében nyo-
morodóban van.” Így az itt élõ magyar-
ság politikailag teljesen kiszolgáltatott,
sorsa irányítását mindig mások végzik,
mint ahogy mások mondják meg azt is,
hogy számukra mi a jó és a  helyes. Ebbõl
az állapotból már egyenesen következik
az a túlzott lojalitás, amivel nap mint nap
találkozunk, mint például az ausztráliai
magyarok vendégszereplésekor, amikor
egyes településeken nem merték elsza-
valni a Szózatot. 

Nyilvános véleménynyilvánításkor a
magyarság mindig túlzottan elégedett a
helyzetével, még akkor is, ha az õszin-
teség semmilyen veszéllyel nem jár. A 
hatalom iránti hûségünket még akkor is
hangoztatjuk, amikor erre a szerbség
nem is tart igényt. A hangoskodókkal
nem merünk szembeszállni, igazunkat
bizonyítani vagy jogunkat követelni, még
akkor sem, ha szellemi és erkölcsi fölény-
ben vagyunk. Inkább visszahúzódunk, és
a vezetést átengedjük a törtetõ, taposó
jöttmenteknek.

Bár jellemét tekintve az itteni magyar-
ság barátkozó, vidámságot kedvelõ és
vendégszeretõ, azonban a magáraha-
gyottság, a szegénység és a kisebbségi
sors mégis zárkózottá és érdektelenné
tette. Csak magával vagy a legszûkebb
családjával (férj, feleség, esetleg ha van
gyermek) törõdik, mások bajával már
nem foglalkozik, a jelennek él, a jövõt
véleménye szerint nincs módjában befo-
lyásolni, ezért ennek érdekében nem is
tesz semmit. Széthúzó, a rászoruló, több-
nyire sokgyermekes honfitársain nem haj-
landó segíteni. Az a jelszó járja: „Ha annyi
gyereket összehoztak, hát neveljék is föl.”
És ezt azok is szajkózzák, akiknek a léte, a
kenyere függ a népszaporulattól. Termé-
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szetesen mindenkinek egyéni joga eldön-
teni, hogy vállal-e gyermeket és hányat,
de az már aljas és erkölcstelen, ha a
nagycsaládosokat meg is szólja és meg-
veti, miközben azon siránkozik, hogy
kihal a magyarság. Sajnos azt kell megál-
lapítani, hogy itt az egykézés és a nagy-
családosok megvetése a divat. 

A lakosság többsége nem hisz a
jövõben. Az utóbbi idõben sokan foko-
zottabban fordulnak a vallás felé, ott talál-
va lelki vigaszt és nyugalmat, míg mások
a szocializmus eszméjének romjain vesz-
tett ideáljukat keresve légüres térben
botorkálnak, semmilyen új erkölcsi nor-
mát kialakítani nem képesek, és csak a
vagyonszerzésben vélik megtalálni eg-
zisztenciális és lelki biztonságukat. Az 50
éves ránk erõszakolt ateizmus és a kom-
munista gazdasági rendszer bomlasztóan
hatott a jugoszláviai magyarságra, és ez
felszínes, olcsó, értéktelen szórakozások-
ban jut kifejezésre, már azért is, mivel a
magyar értelmiség segítsége elmaradt.
Az általános kultúra hiánya a nemzeti
kultúra nem ismerését is magában foglal-
ja, aminek következtében nem alakulha-
tott ki az itt élõk megfelelõ nemzettudata,
a magyarsághoz való ragaszkodása és az
anyanyelv iránti szeretete. Ezért beszéde
mindinkább foszlik, szürkül. A szókincse
szegényedik, a közéletbõl pedig az anya-
nyelv mindinkább kiszorul, e közösség
sajnos megindult már a nyelvváltás felé.
És még nem is szóltunk a túlzott alkohol-
fogyasztásról, a gyakori öngyilkosságok-
ról, a nagyméretû pesszimizmusról, stb. A
nemzettudat hiányát példázza az a több-
ször megismétlõdõ eset, amikor a mise
végén néha, sajnos csak néha felhangzó
himnusz alatt a hívõk elhagyják a temp-
lomot, azt is mondhatnánk, hogy kioson-
nak, nehogy valaki föltételezze róluk a
„magyarkodást.”

Az utóbbi évtizedben némi változás
mégis tapasztalható. Kezdetben a tiszta
magyar településeken, késõbb a vegye-
sen lakott falvakban is mind erõteljesebb
amatõr kulturális tevékenység indult el.

Ma már a Bánság sok magyarlakta
településén mûködik valamilyen mûvelõ-
dési egyesület. Énekkarok, színjátszók,
kézimunkázók, néptáncosok próbálnak
közösségi életet teremteni, visszavarázsol-
ni azt a hatvan év óta megszûnt, szét-
rombolt kapcsolatot, amely az élethez oly
szükséges emberi melegséget árasztja,
feloldja a társtalanságot és erõsíti a jö-
võbe vetett hitet. A „testvériség-egység”
ürügyén szétzilált magyar közösségek
most a korábban idegen kézre adott,
romos, pusztulni hagyott mûvelõdési
otthonokban, általában minden anyagi
támogatás nélkül próbálnak a környe-
zetükben valami kultúrát teremteni, hisz
az évtizedek bizonysága alapján, mástól
nem remélhetnek segítséget. És ez sajnos
a tömbmagyarság értelmiségére és a
mûködõ magyar intézményekre is vonat-
koztatható. Ezzel a kultúrát teremtõ
amatõr munkával a gondot csak az jelen-
ti, hogy e tevékenységek a múlt század
elejérõl származnak, és bár a hagyo-
mány megõrzése szempontjából nagyon
hasznosak, de a XXI. század emberének
mûvelõdési igényét, vagy még ponto-
sabban szükségleteit, már nem képesek
kielégíteni. Szem elõtt tartva, hogy a bán-
sági magyarság legnagyobb százaléka
csak nyolcosztályos iskolai végzettség-
gel rendelkezik, az értelmiség száma el-
enyészõ, a társadalomra kifejtett hatása
alig érzékelhetõ, az önképzés lehetõ-
ségei pedig szinte elérhetetlenek, ért-
hetõ, hogy a jelenlegi mûvelõdési egye-
sületek munkamódszere nem képes
olyan feltételeket biztosítani, amelyek egy
modern, mûvelt, iskolázott, az informá-
ciók özönével rendelkezõ társadalom
kiépítéséhez szükségesek. A múltba tekin-
tés nagyon fontos dolog, mert a gyöke-
reket erõsíti, de a lombozat-bontáshoz
napfény, azaz jövõkép, hit és az új te-
remtésének az öröme is szükségeltetik. Az
utóbbi években észlelhetõ némi elmoz-
dulás, megalakultak a teleházak és a te-
lekunyhók, de ez csak a most felnövõ
generációnak nyújthat némi segítséget,
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és ez sem pótolhatja az intézményes
önképzés lehetõségét. A mai felnõtt tár-
sadalom pedig még ebbõl is kimarad.
Végsõ ideje lenne már, hogy egy erre
alkalmas intézmény a mûvelõdési egye-
sületek számára kidolgozza azokat az
ajánlott tevékenységi módozatokat, s
ezekhez teremtse meg a feltételeket is,
amelyek a hagyomány õrzése mellett
lehetõvé teszik a XXI. század színvonalá -
nak megfelelõ önképzési lehetõségeket
is. Erre jó példával szolgálhat a Horgosi
Termelõk Klubjának a munkamódszere,
de még ez is bõvítésre szorul. Az elõadá-
sunk témája s terjedelme nem teszi
lehetõvé e programtervezet részletes ki-
fejtését, de az mindenképp megállapít-
ható, hogy a bánsági magyarság a tömb
segítsége nélkül, amiben az értelmiség-
nek lenne a vezetõ és legfontosabb
szerepe, nem lesz képes ebbõl az erkölcsi
válságból kilábalni. De az is biztos, hogy
bármilyen nagymértékû lenne is ez a kül-
sõ segítség, nem hozhat semmilyen ered-
ményt, ha a segítségre szorulók ezt nem
igénylik, ennek érdekében nem hajlan-
dók tenni is valamit, és csak másoktól 
várják a megmentést, vagy a Jóistentõl 
a csodát.

Mi hát a teendõ?

Az elsõ és a legfontosabb tennivaló
záros határidõn belül feltérképezni az
összes bánsági magyar település minden
problémáját: a magyar nyelvû iskolák
gondjait, hol van és hol nem mûködik a
magyar oktatás, hol van összevont vagy
csak négy alsó osztályos tagozat, van-
nak-e az iskolában munkaerõgondok, ha
igen, akkor milyenek, milyenek a mûve-
lõdési lehetõségek, mûködik-e magyar
mûvelõdési egyesület, milyen a magyar
falvak vagy a vegyes lakosságú telepü-
léseken a magyarok gazdasági ereje, de
legfõképp azt kellene felkutatni, hogy a
terepen a szervezõmunkában kikre lehet
számítani. Az lenne az ideális, ha az akti-
visták között egyenlõ arányban lennének

jelen az idõsebbek és a fiatalok. Az elõb-
biek tekintélyt adnának a szervezésnek,
az utóbbiak pedig biztosítanák a foly-
tonosságot, és lendületet adnának a
munkának. A helybeli lelkes aktivisták két
okból nélkülözhetetlenek. Elõször, mert
hasznos információkkal szolgálhatnak a
tömb és az anyaország segítséget nyújtó
magyarságának, hisz õk érzik és tudják
leghitelesebben az ott lakók gondjait,
másrészt õk azok, akik a terepen a leg-
hatásosabban tudnak cselekedni, mivel
ismernek mindenkit és minden körül-
ményt. Természetesen ezt a munkát nem
lehet egy-két nap alatt összecsapni. Egy
bizottságot kellene létrehozni, amely szin-
tén egy meghatározott idõ alatt össze-
gyûjtené az itt felsorolt vagy a még
kibõvített adatokat. Mindezt egy szakértõi
csoport, amelynek tagjait a tömb és a
Bánság értelmisége képezné, feldolgoz-
ná, valamint felvázolná a megoldási
lehetõségeket, és  mindezekrõl jelentést
adna egy tudományos értekezleten. Erre
természetesen legalkalmasabb volna a
Széchenyi István Stratégiakutató és Fej-
lesztési Intézet, amely hazai és anyaor-
szági pályázatok révén az anyagiakat is
biztosítaná. A hatalomtól ugyanis ilyen
segítséget nem lehet remélni. Még sze-
rencsés dolog lesz, ha nem gátolják majd
a munkát. 

A bánsági magyarság igényelt kul-
turális támogatása két csoportba oszt-
ható: közvetlen, illetve célzott, valamint
általános. Az elsõ egy meghatározott te-
lepülés konkrét oktatási, mûvelõdési és
gazdasági gondjait kívánja megoldani.
Az általános pedig azokat a kisebbségi
jogokat igyekszik kiharcolni, amelyeket az
alkotmány eddig is garantált, de a hely-
béli basáskodók soviniszta magatartása
miatt nem sikerült megvalósítani, vagy
azokat, amelyeket a kulturális autonómia
tervezete számba vett, de még nincsenek
törvénybe iktatva. 

A közvetlen és célzott segítségnyújtás
megvalósításakor az lenne a célszerû, ha
a tömb minden települése, amelyben
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mûködik valamilyen mûvelõdési egye-
sület, felvállalná egy-egy bánsági szór-
ványtelepülés kulturális istápolását, és
azt, hogy minden 3-4 hónapban leg-
alább egyszer valamilyen mûsorral ven-
dégszerepel a faluban. Így nem történ-
hetne meg, hogy egyes szórvány-tele-
püléseken évekig, sõt évtizedekig nincs
semmilyen magyar nyelvû kulturális ren-
dezvény. Mert nagyon jó és szép dolog,
ha a tömbmagyarság városai és falvai
testvérvárosi kapcsolatokat építenek ki az
anyaország és Európa más településeivel,
de a szórványban élõkkel kötelességük
lenne felvenni a kapcsolatot, mert ez 
az egész délvidéki magyarság megma-
radását szolgálja. Kis törõdéssel azt is el
lehetne érni, hogy a tömb testvérvá-
rosainak vendégszereplõi néha az „istá-
polásukba vett” falvakba is ellátogatnak.
Így a pangásra ítélt falvak is lassan be-
kapcsolódhatnának egy összmagyar kul-
turális vérkeringésbe. 

A segítségnyújtásnak természetesen
más területeken is mûködni kellene, fõleg
a gazdaság területén. Itt elsõsorban nem
anyagi támogatásra gondolok, hanem
szaktanács adására. Segítséget kellene
nyújtani a gazdakörök és a beszerzõ--
értékesítõ szövetkezetek megszervezé-
sében, tanfolyamokat és ismeretterjesztõ
elõadásokat kellene indítani, mert az itt
élõk iskolázottsága nem megfelelõ egy
európai felzárkózáshoz, pedig nekünk
közösen kell belépnünk a fejlett Nyugat
táborába. Ha ugyanis veszni hagyjuk a
szórványt, bennünket is veszni hagy az
anyaország. A magyarságnak arra kell
törekednie, hogy minél jobban függet-
lenítse magát a hatalomtól, hisz mi csak
morzsányi segítséget remélhetünk bár-
melyik szerb kormánytól. Ezért kellene
szorgalmazni a mellékjövedelem-szerzés
lehetõségeit is, mint pl. a gyógynövény-
termesztést, a méhészetet, a prémes 
és hobbiállatok nevelését stb., amely a
nyugdíjasoknak is biztosíthatna egy szo-
lid megélhetést. Tájékoztatni kellene a
vámelõírásokról, a gazdasági lehetõsé-

gekrõl, a piackutatás eredményeirõl. Meg
kellene szervezni a gazda-tanfolyamokat,
ahol a földmûvesek értesülhetnének a
korszerû termelési folyamatokról, a lá-
nyok számára pedig gazdasszonyképzést
kellene indítani. 

Az általános segítségnyújtásnál ki kell
harcolni a becskereki és muzslai egyházi
diákkollégiumok mellett még több kol-
légiumot, s néhány magyar tannyelvû
általános és középiskolát. Nem szabadna
ugyanis elfogadni, hogy pl. Töröktopo-
lyán vagy Nezsényben, ahol a lakosság
60%-a magyar, mégis a szerb nyelvû
elemi iskola a teljes, a magyar viszont
csak négy osztályos. Így ne csodálkozzon
senki sem, hogy a szülõk már elsõtõl
szerb tagozatra íratják a gyermekeiket. Az
is a mi hanyagságunk és felelõtlen-
ségünk, hogy pl. Bókán, mivel nincsen
magyar mûvelõdési egyesület, a magyar
fiatalok a szerb együttesben lépnek föl,
megfosztva magukat még az amatõr
magyar mûvelõdési lehetõségtõl is. Ért-
hetõ, hogy az ottaniak félnek kezdemé-
nyezni, ezért kellene a tömb magyar
értelmiségének  a magyar politikusokkal,
illetve a magyar pártok segítségével
kezdeményezni, és az új, magát demok-
ratikusnak nevezõ hatalomnál kieszkö-
zölni az önálló magyar mûvelõdési
egyesületeket. A munka többi része ter-
mészetesen már a helyi aktivistákra vár-
na. A magyar tannyelvû iskolákat olyan
színvonalra emelni, és annyira vonzóvá
tenni, hogy ne eshessen meg az a saj-
nálatos eset, hogy a muzslai iskola szerb
tagozatának egynegyedét magyar gyer-
mekek képezik, mert például Kárpátalján
fordított a helyzet.

Mindenképp szükséges lenne gon-
dozni és esetleg felújítani a magyar
történelmi kegyhelyeket, emléktáblával
megjelölni a Bánság nagyjainak a szülõ-
házát, ennek engedélyezését a minisz-
tériumnál és a helyi hatóságoknál a
magyar pártok vezetõségének, esetleg 
a Széchenyi Intézetnek vagy a Zentán
most épülõ Magyar Intézetnek kellene
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fölvállalnia. Mert nem lehetünk annyira
gondatlanok vagy tékozlók, hogy az
anyaország által felkínált kétmillió forintot
az Aracsi Pusztatemplom konzerválására
csak azért ne lehessen felhasználni, mert
a Tartományi Mûemlékvédõ Intézet nem
hajlandó kiadni az engedélyt. Az eleméri
templom, az aradi vértanú Kiss Ernõ
nyughelye is tatarozásra szorul. A kato-
likus és református templomok gondo-
zását az állam nem hajlandó segíteni,
pedig Magyarországon állami segít -
séggel újulnak meg a görögkeleti egy-
házi ingatlanok, de itt nálunk is állami
segítséggel épülnek a pravoszláv temp-
lomok. Történelmi nagyjainknak a szob-
rait, történelmünk dicsõ kegyhelyeit
lerombolták, mártírjaink emlékére nem
születtek új emlékmûvek, pedig ha egy
közösségnek nem adatik meg, hogy újat
is alkosson, a régieket pedig ápolhassa,
akkor az hitevesztetten, az alkotás örö-
mébõl kirekesztve csak sorvad, és nem
látva a jövõben semmi reményt, elvész a
népek élet-halál harcában. Ezért lenne
szükség létrehozni a délvidéki mûem-
lékvédõ szervezetet, amely összefogná,
sõt gyarapítaná a ma is mûködõ önálló
egyesületeket, és koordinálná a további
tevékenységet. Feltérképezné a még
meglévõ magyar emlékmûveket, emlék-
helyeket, épületeket, megállapítaná az
állapotukat, megjelölné, hogy melyek
szorulnak sürgõs javításra, hol kellene
emléktáblát elhelyezni, mindezekhez be-
szerezné az engedélyeket, és természe-
tesen az anyagi támogatást is. Ma már 
az anyaország is kész ilyen segítséget 
nyújtani, de az itteni kormánynak is kö-
telessége, ha már annyira igyekszik az
európai államok közösségébe, hogy gon-
dozza a kisebbségek értékes javait, hisz
ez a saját érdeke is. Végsõ ideje véget
vetni annak a magatartásnak, hogy csak
sopánkodó, néma szemlélõi vagyunk tár-
gyi és szellemi javaink pusztulásának.
Ezzel kapcsolatos az az igény is, miszerint
haladéktalanul létre kell hozni a Délvidéki
Magyar Dokumentációs Központot is, és

szervezetten begyûjteni minden erre
érdemes anyagot: helyi kiadványokat,
monográfiákat, plakátokat, meghívókat,
mûsorfüzeteket, helyi és iskolai újságokat,
egyszóval minden hungarikumot, mert
ezek, mivel az erre hivatott intézmények
ezt nem hajlandók végezni, elvesznek a
kutatók, az utókor, s az egész magyarság
számára. Érdemes lenne azon is elgon-
dolkozni, hogy az értékeink megõrzése 
s alkotóerõnk igazolása érdekében, lét-
re lehetne-e hozni a Délvidéki Magyar
Képzõmûvészek Galériáját Zentán, a
Magyar Intézetben, vagy Szabadkán,
esetleg Tóthfaluban oly módon, hogy a
felkért, ma élõ mûvészek egy-két mun-
kájukat a galériának adományoznák, 
hisz ez az õ érdekük is lenne; a raktárak-
ban vagy alkalmatlan helyen õrzött ha-
gyatékokat pedig, mint például a teme-
rini iskolában tárolt Baranyi Károly-alko-
tásokat vagy Almási Gábor hagyatékát, 
itt méltó helyen lehetne közkinccsé 
tenni. Az is remélhetõ, hogyha a galé-
ria létjogosultságot nyer, akkor lesznek
olyanok is, akik a gyûjteményüket a 
képtárra hagyják vagy azt szponzorálják.
Remélem az ajánlatom majd megértésre
talál.

Mindenképp szólni kell még egy
fontos dologról, amit tisztelettel a Széc-
henyi István Stratégiakutató és Fejlesztési
Intézet munkaprogramjába ajánlanék.
Mint ismeretes, a délvidéki magyarsággal
kapcsolatos intézmények már több mint
ötven éve a „testvériség-egység” jel-
mondat szellemében mûködnek, amibõl
csupán az „egységet” voltak hajlandók
teljesíteni. A jugoszlávság egységes ka-
rámjába terelni a kisebbségeket, fõleg a
magyarságot. Ezek az intézmények min-
den évben az alapítónak benyújtják az
évi beszámolójukat, amit az alapító
tanácsa rendszerint vita nélkül elfogad.
Én még sohasem értesültem olyan eset-
rõl, amikor például a Szabadkai Képviselõ
Testület mint alapító, kiegészítésre vissza-
utalta volna a rádió, a levéltár vagy a
múzeum jelentését. Ezek az önmagukról
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szóló beszámolók természetesen soha-
sem a magyarság szemszögébõl értékelik
a teljesítményüket. Ezért számunkra hat-
van év után már végtelenül fontos lenne
megvizsgálni és értékelni a mi értékrend-
szerünk szerint is azt a munkát, amit ezek
az intézmények végeznek. Megvizsgálni,
hogy pl. az újvidéki Vajdasági Múzeum
mennyire gyûjti a magyar tárgyi emlé-
keket, a levéltárak miként õrzik a ránk
vonatkozó dokumentumokat, a szabad-
kai, s az újvidéki rádió vagy a tévé 
mennyire erõsíti a magyarságtudatot, az
oktatási intézményeink milyen magya-
roknak nevelik a fiataljainkat. Minderrõl
jelentést kellene készíteni, és ezt nyilvá-
nosságra is hozni.  

Végezetül és intésként az „õrzõknek”
megállapítható, hogy a súlyos helyzet
ellenére a továbbiakban is mindent meg
kell tenni a bánsági magyarság meg-
mentése érdekében, még a kilátástalan-
nak tûnõ helyzetekben is, mert a sors
kiszámíthatatlan és néha meglepõ fordu-
latokat produkál. Ismét Németh László
gondolatát idézve: „Ha megcsonkítanak,
szét is szabdalnak vagy másféleképp
helyeznek gyámság alá: az öntisztulás
útja nyitva áll elõttünk”.

Mindezeknek az ismerete tette szüksé-
gessé egy olyan szervezet megalapítását,
amely hajlandó és képes nem csupán
javaslatokat, jó tanácsokat, hanem konk-
rét segítséget is nyújtani a szórványban
élõ délvidéki magyarságnak.

Így, a szabadkai székhelyû ARACS
Társadalmi Szervezet 1997-ben azzal a
céllal alakult meg, hogy a korábbi poli-
tikusi javaslatok, tanácsadások és ígér-
getések helyett kézzelfogható segítséget
nyújtson a délvidéki, azon belül is fõleg 
a szórványmagyarságnak. Elõ szeretné
segíteni a délvidéki magyarság közös-
ségként való fennmaradását, magyarság-
tudatának erõsítését, s azoknak az egyé-
neknek a társadalmi elismerését, akik
ezekért a célokért tevékenykedtek egész
életükben, de senkitõl sem részesültek
elismerésben. A szervezet alapítója az ed-

digi elnök, dr. Gubás Jenõ szakorvos és
alelnök, Gubás Ágota nyugalmazott
újságíró, valamint mintegy 10 szabadkai
értelmiségi.

A mozgalom a nevét a jugoszláviai
Bánság Aracs nevû pusztatemplomáról
kapta, amelyet Szent István király épít-
tetett 1030-ban. Ezzel is jelezni akartuk az
itt élõ magyarság 1100 éves történelmén
alapuló szülõföldhöz való jogát. 

A munkát könyvgyûjtéssel és kis könyv-
tárak alapításával kezdtük, amelyeket az
egyház keretén belül vagy a szerb ha-
talomtól független magyar mûvelõdési
egyesületekben mûködtetünk azért, mi-
vel a hivatásos és az iskolai könyvtárak
mind a szerb nacionalista hatalom be-
folyása és irányítása alatt álltak, s állnak
még ma is. Konkrétabban fogalmazva, a
szórványtelepüléseken magyar nyelvû
könyvtárakat hozunk létre, amelyek kis
mûvelõdési központokként fejtik ki áldá-
sos hatásukat. A II. világháború elõtt min-
den magyarlakta falunak volt könyvtára,
gazdaköre vagy mûvelõdési egyesülete,
stb., de a szerb bolsevista hatalom ezt
mind elkobozta, szétzüllesztette és tönk-
retette. Sok magyar településen még az
oktatást is megszüntette, ezért most ezek-
ben az újonnan alakított könyvtárakban
a magyarság sorsát szívükön viselõ sze-
mélyek, gyakran papok kénytelenek fel-
vállalni még a magyar írás tanítását is.
Emellett oktatják a nemzeti történelmet,
népszerûsítik a magyar zenét és a képzõ-
mûvészetet, általában a nemzeti kultúrát,
hogy ezzel is segítsék a nemzettudat ki-
alakítását és erõsítését.

Eddig mintegy 40 000 kötetbõl tíz
falusi kiskönyvtárat sikerült létrehozni, és
több tíz meglévõ állományát bõvíteni.
Emellett egyházi kegytárgyakat (oltár-
terítõt, szentképet, szobrot), ruhanemût,
stb. jutattunk a szegényebb templomok-
ba és imaházakba. A munkánkba késõbb
bekapcsolódott a magyarországi Duna
Televízió és a Pro Hungaris Alapítvány,
melyek támogatásával 20 000 könyvet
sikerült összegyûjteni, de sajnos a 2001-
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es évig ennek csak töredékét sikerült át-
csempészni, mivel a szerbiai hatalom
minden magyar könyv behozatalát meg-
tiltotta. Nagy utánajárás, és a bürok-
ratikus megkötöttségek leküzdése árán,
2001-ben végre sikerült több mint húsz-
ezer könyvet hivatalosan is behozni, amit
50 általános iskolának és 30 középiskolá -
nak, illetve mûvelõdési egyesületnek osz-
tottunk szét. A Duna Televízió segítsége
révén tizenhárom parabola tévéantennát
is kioszthattunk olyan településeken, ahol
a földi, azaz a magyar nyelvû tévéadások
már nem foghatók. Abból a célból, hogy
a szórványban élõ magyar gyermekek
nemzettudatát erõsítsük, a tömbma-
gyarsághoz tartozó településen (Kishe-
gyesen) és Magyarországon (Csáford-
jánosfán) táborozást szervezünk, ahol
évente 30 gyermek ismerkedhet a ma-
gyar történelemmel, kultúrával, gyakorol-
hatja anyanyelvét és erõsítheti a ma-
gyarságtudatát. Hasonló célt szolgál az
az akciónk is, amelynek során nemzetünk
nagyjainak sokszorosított és bekeretezett
képmását (Kossuth, Széchenyi, az Aradi-
vértanúk, Petõfi, Vörösmarty, Jókai,
Kosztolányi, Ady, Radnóti, stb.) osztjuk
szét az iskoláknak, könyvtáraknak, egye-
sületeknek, diákotthonoknak, mivel a 80
évnyi kisebbségi sorsunk alatt a szerb ha-
talom minden nemzeti jelképet, szobrot,
magyar mûemléket stb. igyekezett meg-
semmisíteni. Így a könyvtárainkban,
iskoláinkban, mûvelõdési egyesületeink-
ben eddig csak a szerbség nagyjai voltak
láthatók. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez
a tevékenységünk. 

Kiemelt fontossága van annak a díjnak
is, amit 1998-ban alapítottunk azok
számára, akik egész életük során a dél-
vidéki magyarság ügyét szolgálták, és
ezért megfelelõ elismerést sohasem kap-
tak, sõt legtöbbször üldöztetés volt osz-
tályrészük. Az évenként kiosztásra kerülõ
két Aracs-díj a kolozsvári származású,
Magyarországon élõ Szervátiusz Tibor
kisplasztikájából, díszoklevélbõl és 40 000-
40 000 forintnak megfelelõ dinárösz-

szegbõl áll. Emellett évente három 
Aracs-érem is kiosztásra kerül, amely a
magyarországi Kutas Ágnes alkotása,
ezenkívül díszoklevél és 20 000-20 000
forintnak megfelelõ dinárösszeg képezi
az elismerést. Az évente kiosztásra kerü-
lõ 140 000 forintnyi pénzösszeget a ve-
zetõség nagy nehézségek árán tudja
csak összegyûjteni fõleg a helybeli ma-
gyar vállalkozóktól, az önkormányza-
toktól és az anyaországi intézményektõl,
alapítványoktól.

Ebben az évben, azaz 2002-ben, egy
újabb díjat is alapítottunk Aracs--Fõnix-díj
néven. A díj célja jelzésértékû. Bizonysá-
got nyújt arról, hogy a délvidéki ma-
gyarság az egyetemes magyarság ré-
szének tekinti magát, és mindazok az 
értékek, amelyek a magyarság boldogu-
lását szolgálják, s jó hírnevét öregbítik, a
délvidéki magyarság nemzettudatát és
önbecsülését is erõsítik. 

A díj egy fõnixet ábrázoló Kalmár
Ferenc szabadkai szobrászmûvész által
alkotott kisplasztikából, és egy, Gyurko-
vics Hunor szabadkai festõ-grafikus által
tervezett oklevélbõl áll.

Az Aracs--Fõnix-díjra bármely személy,
intézmény vagy szervezet jogosult, aki,
illetve amely az egyetemes magyarság
érdekében olyan jelentõsen kimagaslót
alkotott vagy cselekedett, mivel a délvi-
déki magyarság köszönetét kiérdemelte.

Évenként egy-egy díj kerülhet kiosztás-
ra, amelyet ünnepélyes keretek közt a
szabadkai városháza dísztermében nyúj-
tanak át a kitüntetettnek. 

Eddigi tevékenységünk anyagi kiadá-
sainak a sokszorosára lenne szükség
ahhoz a vállalkozásunkhoz is, amelyet
2001. augusztus 20-án indítottunk el. Az
Aracs Társadalmi Szervezet lett ugyanis az
alapí-tója az ARACS – a délvidéki ma-
gyarság közéleti folyóirata címmel megje-
lenõ új sajtóorgánumnak. A kiadónk a
tóthfalusi Logos Önálló Grafikai Mûhely
(amelynek igazgatója a Mocsáry-díjas
Utasi Jenõ atya, s egyúttal a fõszerkesz-
tõ), a felelõs szerkesztõ pedig dr. Vajda
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Gábor, aki így indokolja az Aracs folyóirat
létrehozásának szükségességét:

„A vajdasági magyar médiában a napi
pártpolitikai viszonyokhoz való alkalmaz-
kodás dominál, azzal összefüggésben,
hogy kész ténynek tekintik a Tito-rezsim
formálta délvidéki magyar mentalitást, s
nem vállalnak kockázatot ennek a távlati-
lag nézve önpusztító magatartásnak a
megváltoztatása érdekében. Ezzel szem-
ben az Aracs c. folyóirat létjogosultságát
a többi vajdasági folyóirattal (a Híddal,
Üzenettel, Létünkkel és a Symposionnal)
szemben határozott kulturális, nemzeti
elkötelezettsége indokolja… Már az eddi-
gi számaink szerzõinek többségét is
Szabadkán kívüli délvidékiek alkotják:
Zombortól Nagybecskereken át egészen
Újvidékig. A jövõben pedig a magyar-
országi, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, de
még a hozzánk európaiságban fölzár-
kózó szerb írók valóságföltáró cikkeire is
számítunk. Egyelõre háromhavonként
jelenünk meg, ám létünk folyamatossága
attól függ, hogy lesz-e támogatónk
határon innen és túl. Remélhetõleg lesz,
mert a délvidéki magyarság történetében
ez az elsõ kulturális-nemzeti vállalkozás,
amely teljes szabadsággal néz szembe a
valósággal, és a fönnmaradás érdeké-
ben vállalandó feladatokkal.”

Eddig a folyóirat munkatársai ingyen
készítették el a lapot, csak hogy a külön-
féle alapítványoktól, önkormányzatoktól
megpályázott pénz elég legyen a nyom-
tatási költségekre. Jól tudjuk, ezt hosszú
távon csakis biztosabb anyagi alapokra
lehet lefektetni, éppen ezért számítunk a
világhálón keresztül olvasható folyóira-
tunk létjogosultságának az elismerésére,
s így a magyar olvasók anyagi támoga-
tására. 

A délvidéki szórványmagyarság, de
legfõképp a bánságiak végsõ küzdelmü-
ket vívják a  megmaradásukért. Sok falu-
ban a gyermekek úgy nõnek föl, hogy
nem is láttak magyar nyelvû mesés-
könyvet, de ha a kezükbe is kerül, azt
sem tudják elolvasni, mivel az állam csak

szerbül tanította meg õket olvasni. Ennek
a helyzetnek az ismeretében mi nem
hátrálhatunk tovább, a további jogvesz-
tés már a megmaradásunkat veszélyez-
teti. Cselekednünk kell mindenképpen
(eddig is ezt kellett volna tenni). A szer-
vezetünk ezt a feladatot igyekszik tel-
jesíteni. 

Szabadka, Palics, 2002. 11. 28.

Vajda Gábor

Végre egy független
közéleti lap

A délvidéki Aracs címû 
folyóirat törekvéseirõl az
eddigi hat szám tükrében

Az elmúlt 80 év után végre (s egyúttal
az utolsó) lehetõsége kínálkozik a délvidé-
ki magyarságnak, hogy saját maga
döntsön a sorsáról, pontosabban arról:
valóban életben akar-e maradni. Mert
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anyagilag és erkölcsileg oly nagy mérték-
ben nyomorodtunk meg az elmúlt
évtizedekben (s a tehetetlenségünket
egyértelmûbben mérõ utóbbiban), hogy
félõ: ma, amikor végre emberhez méltó
létfeltételeket teremthetnénk magunk-
nak, rossz beidegzõdéseink akadályoznak
bennünket önmentõ cselekvésünkben.

Az ARACS folyóirat céljai ennek a tu-
datában alakultak ki, s ezért egyedülál-
lóak a délvidéki folyóiratok történetében.

A vajdasági magyar médiában ugyan-
is a napi pártpolitikai viszonyokhoz és 
a többnyire manipulált mûvelõdési élet
tényeihez való alkalmazkodás dominál,
azzal összefüggésben, hogy (pragmati-
kusan) kész ténynek tekintik a Tito-rezsim
formálta délvidéki magyar mentalitást, s
nem vállalnak kockázatot ennek a –
távlatilag nézve önpusztító – magatartás-
nak a megváltoztatása érdekében.

Ezzel szemben az ARACS c. folyóirat
létjogosultságát – a többi vajdasági folyó-
irattal (a Híddal, az Üzenettel, a Létünkkel
és a Symposionnal) szemben – cselekvõ
kulturális elkötelezettsége indokolja.
Abból a föltevésbõl indul ki, hogy ha a
kultúrát az ember önteremtõ önmeg-
ismeréseként (családilag-nemzetileg pers-
pektivikus élnitudásaként) fogjuk föl,
akkor – ahhoz is, hogy más nemzeteket 
is õszintén tisztelhessünk – elsõsorban
önmagunkat, kultúránkat kell minél elmé -
lyültebben megismer(tet)nünk. Ennek
érdekében az ARACS túllép a mind a mai
napig érvényes tabukon. Ennek megfe-
lelõen a cselekvést elõkészítõ közhasznú
szellemi-erkölcsi párbeszédnek ad teret. 
A kutatások csak annyiban érdeklik,
amennyiben azok a jövendõ kulturális-
nemzeti (és nemzetközi) céljait, a vajda-
sági magyarság lelki gyógyulását, anyagi
megerõsödését készítik elõ. Vagyis ha
eddig többnyire frázissá hígult a nemzeti
önazonosság-védelem fogalma, akkor az
ARACS munkatársai minden tõlük telhe-
tõt megtesznek, hogy a közhely vitális tar-
talmat kapjon, s hogy megteremtõdjenek
a multikulturalizmus elõfeltételei..

A Szabad Líceum által már egy évtized
óta sürgetett radikálisan mûvelõdési
szellemû folyóiratunkat végül az Aracs
Társadalmi Szervezet azzal a céllal alapí-
totta, hogy az eddigieknél hathatósab-
ban szolgálhassuk a délvidéki magyarság
fönnmaradását, s ennek érdekében a
kultúráját – egy õszinte, ám csupán így
megvalósítható európai testvériség-egy-
ség érdekében.

Jómagam 2001. április 7-én, a meg-
alakulásunk napján a Délvidéki Tribün
nevet ajánlottam. Végül Tari István ja-
vaslatát fogadtuk el. Nem azért, mert
költõnknek van egy Aracs címû kis remek-
mûve, vagy mert az alapító társulat ra-
gaszkodott volna a neve kölcsönadásá-
hoz, hanem amiatt, hogy e földrajzi név
által eredetileg jelölt pusztatemplom a
magyarság ezeréves ittlétének, sõt kul-
túrája alapjellegzetes-ségének is a szim-
bóluma. E mûvelõdési emlék önmagá-
ban is kötelez bennünket egy keresztény
(keresztyén) szellemû közérdekû folyóirat
megindítására. A lapot egyelõre – Utasi
Jenõ atya és a Katolikus Egyház jó-
voltából – a tóthfalusi Logos Nyomda és
Könyvkiadó adja ki, kezdetben negyed-
évenként és mindaddig, míg alapítványi
segítséggel nem önállósodhatunk. Ám
témáink és céljaink akkor is világi jel-
legûek (az egyházon mint intézményen
kívüliek), ha nagy hangsúlyt fektetünk az
iskolai oktatás és a vallás összefüggõ
kérdéseinek megválaszolására. 

Az ARACS c. délvidéki közéleti folyóirat
(amelynek 1. száma 2001. augusztus 20-
án jelent meg, s jelenleg a 7. száma van
elõkészületben) a Jugoszláviában élõ
magyarság regionális öntudatának meg-
alapozója kíván lenni. Mindazonáltal a fõ
hangsúly a nemzeti önazonosság védel-
mére esik. De nagy-magyar akcentusokat
mellõzve, s irredenta erõlködés nélkül. Az
ARACS munkatársai számára ugyanis az
ember belsõ átalakulása a feltétele a ma-
gyarság megmaradásának és fölemelke-
désének a Délvidéken. Az államhatárok
megváltozása önmagában nem sokat
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jelenthetne. Nem csupán azért, mert az
ilyen nagy változás újabb erõszakhoz
vezetõ erõszakot szülne, hanem azért is,
mert a látszólagos nyereség (a nemzeti
örömmámor) sokáig elfedné az erkölcsi
nyomorúságban rejlõ alapvetõ problé-
mát. Az egyetlen lehetõségünk a békés
és megfontolt, európai léptékû haladás:
ebben a magyarság anyaországi határon
innen is széttépett szálainak összekötése 
s a jószomszédi viszonyok ápolása a
környezetünkben élõ más népekkel. Ezért
toboroztuk mindenekelõtt a Vajdaság
egész területérõl a szerkesztõség tagjait
és a munkatársait. S emiatt szeretnénk
kapcsolatba kerülni a Drávaszög és a
Muraköz vezetõ értelmiségével.

Az eddig megjelent hat számunk
tanúsága szerint az ARACS a „délvidéki
magyarság közéleti folyóirata”-ként teszi a
dolgát. Jóllehet minden  cikkünk mögött
valamilyen tényfedezet áll, nem elsõsor-
ban múltkutató, adatföltáró tudományos
munkák közlésére (ezeknek többnyire
megvannak a fórumaik) szorítkoztunk,
hanem a magyarság sorskérdéseivel
kapcsolatos  konstruktív értelmiségi állás-
foglalásokat, javaslatokat, föltárásokat,
értékeléseket, ismertetéseket részesítettük
elõnyben. A jelzett szellemben született
szépirodalmi mûvek közlésétõl sem zár-
kóztunk el, noha a felelõs értelmiségiek
cselekvésre ösztönzését elsõsorban az
értekezõ próza kommunikatívabb formái
(a publicisztika, az esszé, a kritika, a vita-
cikk, a glossza stb.) szolgálhatnák haté-
konyan. 

Tervünk megvalósításának még csak a
kezdetén vagyunk. A többi között ége-
tõen fontos pl. a televízió és a rádió
mûsorainak, valamint a folyóiratoknak, a
lapoknak és a mûvelõdési intézmények
munkájának az elmélyült elemzése; a
mellébeszél(tet)és technikáinak tudato-
sítása; ünnepeink, szokásaink megbecsü-
lése; a túlhangsúlyozott nemzeti kül-
sõségek, a csinnadrattákkal helyettesített
cselekvés lényegi magyarságellenes-
ségének jelzése; az anyaországgal való

kapcsolatok bõvítési programjainak ta-
nulmányozása; azoknak az okoknak a
kutatása, amelyek miatt Magyarországon
– Horthyék erõszakosságának ellentétes
végleteként – sokszor teljesen magunkra
hagynak bennünket vitáink eldöntésé-
ben, menthetetleneknek tudván minket;
az európaiság égetõ szükségességének
és nagyzási hóbortjának egybevetése –
az emberi viszonyok humanizálása szem-
pontjából; a kultúra többé-kevésbé lé-
nyeges vagy fölösleges külsõségeinek és
lényegének megkülönböztetése; az ural-
kodó frázisok és a mögöttük rejtõzõ
„majd holnap” patópáli-balkáni menta-
litás kipellengérezése; az emberi jogok 
és az anyanyelv közéleti elválaszthatat-
lanságának folyamatos hangsúlyozása; a
kórossá fajult szolgalelkûségünk meg-
nyilvánulásainak diagnosztizálása; a tan-
könyvek szakszerû vizsgálata; a magyar
iskolák megteremtésének puhatolása, s
az oktatás korszerûsítésének elõmozdí-
tása; a diákok anyagi és pszicho-szocioló-
giai kérdéseinek taglalása; a könyvkiadás
kritikája; a cselekvésprogramunk szem-
pontjából tanulságos könyvismertetõk
közlése; a korlátlan könyvbehozatal sür-
getése; a kultúra funkcionálissá tételének
szellemében a színházpolitika mûvelõdési
stratégiába illesztése; a falu- és városku-
tatás folytatása; a politikusok tevékeny-
ségének mérlegelése; az autonóm ember
példájának demonstrálása; az erkölcs
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gyakorlatának szembesítése annak elmé-
letével; az erkölcsi érdeknek emberi lét-
érdekként való fölfogása az erkölcscsõsz-
ködés kicsinyességeivel szemben, stb. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy párt-
alapítási szándék lappang kezdeménye-
zésünk mögött. Még kevésbé akarunk
valamelyik meglevõ párt eszközévé válni.
Útmutató szerepünk a magyar (és egye-
temes) szellemû közvélemény megterem-
tésében, a magyarságmentõ programok
elõkészítésében s a politikusok figyelmé-
nek a nemzeti-kulturális feladatokra való
fölhívásában csúcsosodhatna.

Lehetõséget adunk a nyilvánosság
elõtti konstruktív párbeszédre. Eleve meg-
bélyegzett emberek nem léteznek elõt-
tünk: személyeskedésnek, elõítéletek 
szerinti véleményezésnek nincs helye a
folyóiratunkban. Ám az eddigi föltétlen
tekintélytisztelet elvét is elvetjük, miköz-
ben annál inkább ragaszkodunk a nyil-
vánvaló érdemek megbecsüléséhez.
Mûveket és munkálatokat, intézményeket
és egyéni vállalkozásokat, fölgyorsult
folyamatokat és megmerevedett állapo-
tokat igyekszünk fölmérni, értékeket és
hibákat tudatosítva, a megoldásokat
vagy nyugtázva, vagy azok helyett jobb
lehetõségeket kínálva. Arra is számítva,
hogy esetleg a cikkünkre érkezõ válasz
fogja tartalmazni a helyesebb útmutatást.
Mindenekelõtt a körmünkre égõ problé-
mákkal szeretnénk foglalkozni, de azért
(mûvelõdési-társadalmi) életünknek min -
den jótékonyan befolyásolható mozzana-
ta érdekel bennünket, hiszen a magyar-
ságnak, ha valóban fenn akar maradni, 
a saját fejével gondolkodva, magának
kell csinálnia sok mindent, amit eddig –
iszonyú áron – helyette mások végeztek
el. Szerintünk nincs olyan, akár évtize-
deken át rossz úton járó értelmiségi a
Vajdaságban, akinek a magyarság és
emberség szellemében fogant (változta-
tó szándékú, átértékelõ szellemû) javas-
latára vagy hozzászólására ne lenne 
szükségünk. A történelmi idõvel felelõs-
ségteljesen szembesülõ, az országos tár-

sadalompatológián átlátó szerb (és más
ajkú) entellektüeleknek a mi létünkkel
összefüggõ megnyilatkozásainak külön
örülnénk. (Viszont a kulcsszerû közlésnek,
az eddigi tipikus gyakorlatnak még a
gondolatatát is elutasítjuk.) Ahogyan a
velünk azonosulni tudó magyarországi,
vagy a miénkhez hasonló kisebbségi sors-
ban élõ (fõleg erdélyi és felvidéki) írás-
tudók mûveire is szükségünk van. A mi
délvidéki íróinktól viszont inkább olyan
szövegeket kérünk, amelyeket másutt
nem, vagy csak nehezen közölnének.
Nem nyitottunk külön rovatokat, mert
azok magukban rejtenék a bürokratikus
elgépiesedés veszélyét. Fõleg ilyen ata-
visztikus módon: „Kellene még a kritikai
rovatba legalább egy írás...”.

Rengeteg olyan eddig föltáratlan, szá-
munkra létfontosságú vonatkozása van
életünknek, amelyet végre a nyilvános-
ság elõtt – gátlások és félelem nélkül –
megbeszélhetünk. Reméljük, ki tudjuk
használni a mostanában adódó lehetõ-
ségeket, s egyre nyíltabban szólhatunk
hozzá a sorsunkhoz, hogy ilymódon
annak megformálásához is hozzájárul-
hassunk. 

Vajda Gábor az Aracs közéleti folyóirat fõszer-
kesztõje
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Vékás János – Szeli István

Nem tértem ki a
próba elõl

Önéletrajzi összeállítás

Apám már korosodó ember volt,
ötvenéves, amikor 1921. szeptember 11-
én megszülettem, és mire felnõttem,
1941-ben meghalt. Néha emlegette,
hogy az õ gyermekkorában (1872-ben
született, tehát 1882-85 felé) nemegyszer
jártak Brassóban a dédapámmal, rend-
szerint szüret idején, mert ott volt a szõle -
je. Szemlér Ferenc Szeli Józsefrõl, egy
brassói prédikátorról ír, akinek Erdélyben
több imádságos- és prédikációskönyve is
megjelent. Amikor a háború befejeztével
hazafelé tartottam Lengyelországból,
Galánta környékén láttam a vonatablak-
ból Alsószeli, Felsõszeli községeket. Öreg-
apám, Szeli Antal már itt született és élt
Zentán. Alighanem õ volt a k. u. k. egyet-
len óvó bácsija.

Anyai nagyapám, Lösch Ferenc szûcs-
mester francia telepesek ivadéka Kikinda
környékérõl, ott aztán a család német
környezetben elnémetesedett. Amikor
segéd korában átjött Zentára, ott meg
elmagyarosodott. Anyám huszonnégy
évvel volt fiatalabb, mint apám, ott éltünk
anyai nagyapám kényelmes, hatszobás
sarokházában, azt mondhatnám, egész a
30-as évek elejéig kispolgári jómódban.
Apám adótisztviselõ volt a városházán. 
A harmincas évek elején jött a gazda-
sági válság, meg aztán az õ (azt hiszem,
nagyapámtól örökölt) eléggé bohém 
természete nagy adósságokba keverte,
és mindennek a tetejébe az államnyelv
fogyatékos ismerete miatt kitették az ál-
lásából. Bátyámmal együtt elvégeztük
Zentán az algimnáziumot (Sándor király
diktatúrája idején törölték el a zentai
fõgimnáziumot). Valamibõl csak meg kel-
lett élni, és így szegõdtünk el a bátyám-
mal együtt kereskedõinasnak. Õ egy fû-

szer- és csemegeüzletbe, én pedig egy
vaskereskedésbe. Három esztendeig vol-
tam ott.

A harmincas években megindult egy
magyar diákmentõ mozgalom. Majdnem
ingyenes ellátást kaphattunk Szabadkán
a Szent Gellért kollégiumban. 1938 szep-
temberében beiratkoztam a szabadkai fõ-
gimnáziumba. Szabadka mint város sokat
jelentett nekem. Számomra egy kissé
európai levegõt árasztott. Sok minden
volt ott, színház, kulturális múlt, emlék-
anyag, irodalmi patinája volt annak a
városnak, és történelme, ami szintén 
formálólag hatott a fiatal emberekre,
diákokra, gimnazistákra. A kollégium
eléggé szigorú valláserkölcsi elvekre
épült, s nekem külön személyes okaim is
voltak, hogy kialakuljon bennem a fiatal-
kori, dühödt antiklerikalizmus. Az egyik
ok az volt, hogy apámat egy pap se akar-
ta eltemetni, annak ellenére, hogy édes-
anyám nagyon vallásos, templomjáró
asszony volt. Nem akarták eltemetni,
mert elvált ember volt, de az elsõ fele-
sége még élt. Szabadkán gyakran meg-
fordultam a Keresztyén Ifjúsági Egye-
sületben, és ott valóban más volt az
atmoszféra. A KIE-nek Kek Zsigmond volt
a szellemi atyja és inspirátora. Ott a ha-
ladó szellemû diákok és értelmiségiek
verõdtek össze, tekintet nélkül az egyházi
hovatartozásra.

Részben nagybátyám támogatásával
meg anyám kis özvegyi nyugdíjából,
beiratkoztam a pesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetemre, magyar-szerbhorvát
szakra. Ott az úgynevezett Délvidéki
Kollégiumban kaptam aránylag olcsón
kollégiumi elhelyezést. Amikor napidíja-
sokat, díjnokokat kerestek a Teleki Pál Tu-
dományos Intézetbe, azonnal jelentkez-
tem. Napi néhány órás munkánk abból
állt, hogy az oda befutó szerb nyelvû
könyveket szortíroztuk, aztán onnan vit-
ték õket tovább különféle könyvtárakba.
Egy pengõ volt az órabér. Maga az egye-
tem rendkívüli hatással volt rám, elsõsor-
ban a tanárai. Elsõ ízben volt alkalmam
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személyesen találkozni olyan nagy ne-
vekkel, mint Szekfû Gyula, Korniss Gyula
vagy Horváth János, Pais Dezsõ, Zsirai
Miklós. A szlavisztikán hallgattam Kneizsa
István összehasonlító szláv nyelvészeti
elõadásait, aztán Hadrovics Lászlót. Hor-
váth János tartotta a legimpozánsabb
órákat. Olyan szép magyarsággal talán
senki nem beszélt az egyetemen, mint 
õ. Aztán az adjunktusai, tanársegédei!
Keresztúry Dezsõ volt az egyik, nála régi
magyar verses szövegek olvasata volt a
kötelezõ gyakorlat. 

Abban az idõben számunkra felfede-
zésnek számítottak a népi írók alkotásai.
1943-ban rövid pár hetet Püski Sándor-
nál, a Magyar Élet Kiadó vezetõjénél
gyakornokoskodtam. A délvidéki kollégi-
umban gyakran hívtuk vendégszerep-
lésre, beszélgetésre, felolvasásra, elõadás
tartására Veres Pétert, Darvas Józsefet és
másokat. Szabó Dezsõ elõadásain is meg-
fordultunk. Jórészt baloldali érzelmû diák-
ság lakott abban a kollégiumban. Gyak-
ran jártunk például a vasasszakszervezet
irodalmi és mûvészeti estjeire. Ott talál-
koztam elõször Németh Lászlóval, Féja
Gézával, Veres Péterrel, Tamási Áronnal.

Szabadkán voltam újonc. Onnan át-
küldtek Szegedre, a tartalékos tiszti iskolá -
ba. Az egész századot, illetve zászlóaljat
fölvezényelték Fótra, Pest mellé. Engem
áthelyeztek az újoncok fogadására és
kiképzésére a Veszprém melletti Jutasra.
Abban az idõben már a Balaton környé-
kén folytak a harcok. Kivittek bennünket
Németországba. Sopronig gyalog tettük
meg az utat, a Bakonyon és Pápán ke-
resztül, nagy télben, 1944 karácsonyán.
Kilenc-tíz napig utaztunk Hamburgig. Az
oroszok közben Kutnónál áttörték a fron-
tot, és minden mozgatható embert ismét
a frontra dobtak. Így kerültem Poznanba
február legelején, ahol egy hónapig tar-
tottak az utcai harcok. Február közepén
kaptam egy légnyomást egy kisebb bom-
bától, ott találtak meg az utcán lengyel
civilek, nekik köszönhetem, hogy meg-
menekültem. Amikor megtudták, hogy

Jugoszlávia területérõl jöttem, másrészt
pedig, hogy magyar vagyok, ez kétszere-
sen is rokonszenvet keltett bennük. Körül-
belül három hónapig voltam Poznanban.
Dolgoztam, mert dolgozni kellett min-
denkinek, a hullaeltakarítástól az építõ-
anyag-raktár rendbehozásáig. Annyira
belejöttem a nyelvbe, hogy magam állí-
tottam össze azt a szöveget, amelyben
kértem a repatriációs bizottságtól a haza-
telepítésemet.

Szerény képességeimet a társadalom-
és humán tudományok szolgálatába
akartam állítani, ezért nem tettem le arról
a szándékomról, hogy mindenáron befe-
jezem a tanulmányaimat, és mint peda-
gógus is szolgálom a nagy célt, a naiv,
rousseau-i hitet az ember nevelhetõsé-
gében, megváltoztathatóságában. Akik
abban az idõben tisztségen voltak, egy-
szerûen nem akartak tudomást venni
rólam, amikor a szolgálataimat nekik, illet-
ve a köznek felajánlottam, mondván,
hogy én kompromittáltam magam azzal,
hogy bevonultam a magyar hadseregbe.
Az volt a szerencsém, hogy mindjárt
azokban az elsõ napokban találkoztam
Kek Zsigmonddal. Közölte, hogy már
több mint fél éve létezik egy magyar
újság, a Magyar Szó, és minden írástu-
dóra szükségük van.

Elvégeztem a pedagógiai fõiskola
magyar tanszakát, tanítottam, majd 1949
októberében kineveztek gimnáziumigaz-
gatónak. 1955-ben megjelent az elsõ
tankönyvem (késõbb egész tankönyv-
sorozatot írtunk Bori Imrével). 1956 nya-
ráig voltam a zentai gimnázium igaz-
gatója, akkor egyesült az addig külön
mûködõ magyar és szerbhorvát tan-
nyelvû gimnázium. 1957 decemberének
második felében megkaptam Budapestre
az ösztöndíjamat. Három hónap alatt si-
került beszereznem azt az engedélyt,
amelynek alapján szabad vizsgaterminu-
sokat kaptam hallgatási kötelezettség
nélkül. Megállapodtunk, hogy 1958-ban
háromszori fölutazással megpróbálom
letenni az összes elõírt vizsgát. Az egyete-
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mi rektori hivatal ugyanis nem fogadta el
az egykor Horváthnál, Pais Dezsõnél tett
vizsgáimat. Ugyanarra az egyetemre
iratkoztam, mint 1942-ben, de volt egy
(talán 52-bõl származó) rendelet, amely
kimondta, hogy a „fordulat esztendeje”
elõtti idõkbõl csak befejezett tanulmá-
nyokat, tehát oklevelet ismernek el.

A doktori fokozat megszerzése ügyé-
ben felmentem Zágrábba Sinkó Ervinhez,
aki már 1959 õszén megkezdte elõadá-
sait Újvidéken a Magyar Tanszéken.
Disszertációm elsõ önálló könyvemként
Hajnóczy és a délszlávok címmel jelent
meg 1965-ben. 

A Magyar Tanszék végül is az anya-
nyelvi tanszék státusát kapta. Az új tanév
kezdetén az irodalomelméletet vettem át,
amit addig a diákok szerb nyelven hall-
gattak, azután a verstant és stilisztikát,
valamivel késõbb pedig az esztétikát is,
fõleg esztétikatörténetet, kezdetben még
módszertant is elõadtam. A XVII–XIX. szá-
zad magyar irodalmát Sinkó halála után
vettem át, 1967 márciusában. Ekkor már
több szó esett egy hungarológiai intézet
megalakításáról is. Végre 1969 január-
jában megindult a munka. A Hungaro-
lógiai Intézet elsõdleges feladata kezdet-
tõl fogva az volt, hogy az itteni magyar
kultúra „színképelemzését” végezze mind
a múltban, mind a jelenben. Csakhogy
ez a múlt nálunk nem terjed ki olyan
messzire és mélyre, mint a magyar szelle -
mi élet szerencsésebb tájain. Általában
azonban az értékmentõ és értékbeta-
karító tevékenység fejlesztésére a Hunga-
rológiai Intézet megalapítása is kedve-
zõen hatott.

A gazdasági, szellemi, mûvészeti al-
kotó tevékenység egy konkrét, adott szín -
helyét jelenti nekem a Vajdaság, de egy-
ben talaját is. Szellemileg, kulturálisan, az
emberek mentalitásában is többé-kevés-
bé sajátos, külön világ. A magyar nyelven
mûvelt itteni irodalom azonban magyar
irodalom továbbra is, anélkül, hogy kisza -
kadna a magyar mûveltség egészébõl.

1979-ben, tíz esztendei intézeti munka
után átadtam az igazgatást, de 1982-ig
tanárként még részt vettem az intézet
életében. Idõközben, 1976-ban bekövet-
kezett az addig külön igazgatás alatt lévõ
intézetek egybekapcsolása a bölcsészet-
tudományi karral. A nemzetközi Magyar
Filológiai Társaságnak, amely az MTA kez-
deményezésére 1977-ben alakult meg,
alelnökévé választottak négy évre. Agy-
érbántalmak miatt 1983 novemberében
nyugdíjba vonultam a bölcsészkaron is.

Huszonnyolc éves fejjel én voltam a
százéves zentai gimnázium legfiatalabb
igazgatója, nekem kellett kipróbálnom
elsõként az ötvenes évek végén, hogy
mit jelent államközi szerzõdés nélkül
egyetemi stúdiumokat végezni külföldön,
egy rendkívül terhes politikai közelmúlt
(vagy „alig múlt”) után nekem kellett
(nem 1945, hanem 1918 óta) Jugoszlá-
viában megvédenem az elsõ magyar
nyelvû disszertációt. Én voltam a Jugosz-
láviai Magyar Nyelvmûvelõ Egyesület
elsõ elnöke, a Hungarológiai Intézet
„alapító igazgatója”. Így hozta a történe-
lem. Az én érdemem csak az volt, hogy
vállaltam, csináltam és „vétkemül” vagy
„mentségemül” csak az hozható fel, hogy
nem futamodtam meg, hogy megpró-
báltam erõmhöz mérten komolyan fel-
fogni és csinálni.

(A hetvenhét esztendõs Szeli Istvánnak, bár
szándékában állt, nem állt módjában kérésünkre
összeállítani életvallomását. A fenti szöveg a
Vékás János által tíz éve sajtó alá rendezett
önéletrajzi interjúkötet alapján készült.)

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



38

Pomogáts Béla

Magyarok 
szórványban

A magyarság: az a tizennégy, esetleg
tizenötmillió ember, akit reményeink
szerint eltéphetetlen (nehezen eltéphetõ)
kötelékek fûznek a magyar nyelvhez és
kultúrához, rna egyféle „szigettengeren”
él. Van ennek a „szigettengernek” (akár-
csak az antik világban a görög Archi-
pelagosnak) egy kontinentális központja:
ez a jelen Magyarországa, az a terület,
amely a trianoni feldarabolás után a
történelmi országból megmaradt, illetve
azok a kisebb magyar területek, amelyek
a trianoni ország határai mentén
(Biharban és Szatmárban, Beregszász
környékén, Csallóközben, Mátyusföldön
és Gömörben, végül a Vajdaság északi
felében és a Tisza mentén) etnikai tekin -
tetben az anyaországgal összefüggésben
helyezkednek el. 

Vannak aztán nagyobb magyar több-
ségû területek, de már más népek által
lakott vidékekbe ékelve: ilyen a Székely-
föld egykor négy vármegyényi, ma két 
és fél romániai megyényi (Hargita, Ko-
vászna és Maros megye fele) területe,
amelyen vagy nyolcszázezer magyar él,
ilyen a kalotaszegi magyar falvak füzére
Kolozsvártól nyugatra, és ezzel vége:
minden más magyar, így Kolozsvár, Te-
mesvár, Újvidék, Ungvár és Kassa ma-
gyarsága is valójában szórványban él,
vagyis a maga városában vagy regionális
körzetében kisebbségi közösséget alkot.
Természetesen diaszpórában élnek a nyu-
gati világban szétszóródott magyarok is:
Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Ameri-
kában, valamint Ausztráliában.

A jelenben érvényesnek tekinthetõ sta-
tisztikai adatok szerint Erdélyben legalább
hét-nyolcszázezer, az egész Kárpát-me-
dencében (Szlovákiában, Kárpátalján, a
Vajdaságban, Horvátországban, Szlové-
niában és Burgenlandban) nagyjából

további négyszázezer, a nyugati világban
pedig körülbelül egymillió két- vagy
háromszázezer magyar él szórványok-
ban. Ez így együtt közel két és fél millió
ember, vagyis minden hatodik magyar-
nak idegen nyelvû, más kultúrát hordozó
népesség között kell leélnie az életét. Ez a
szórványmagyarság folyamatosan ki van
szolgáltatva az asszimiláció hatásának,
csak töredékesen vannak saját oktatási
intézményei, általában a kétnyelvûség
(magyar–román, magyar–szlovák, ma-
gyar–ukrán, magyar–szerb, magyar–hor-
vát, magyar–szlovén, magyar–angol,
magyar–német és így tovább) körül-
ményei között él, anyanyelvének haszná-
lata mindinkább háttérbe szorul.

Az utóbbi száz esztendõ leforgása
alatt, éspedig nemcsak Trianon után,
hanem például Erdélyben már a XVIII.
században is kiterjedt magyar vidékek 
süllyedtek le a szórvány lét körülményei
közé. És noha a dualizmus korának ma-
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gyar kormányai óriási retorikával hirdet-
ték a magyar szupremáciát, és ezzel több-
nyire teljesen feleslegesen ingerelték a
magyarság és a magyar állameszme
ellen a hosszú évszázadok óta velünk
együtt élõ nemzeti kisebbségeket, alig
tettek valamit annak érdekében, hogy az
erdélyi magyarság helyt tudjon állni a
mindinkább növekvõ (és például egy Ady
Endre számára már akkor a trianoni
balvégzetet elõre jelzõ) román etnikai
fölénnyel szemben. Ennek az etnikai fö-
lénynek a részleges kiegyenlítéséveI vagy
legalább kezelésével a legkevésbé sem
törõdtek a kiegyezés és az elsõ világ-
háború között hatalmon lévõ kormá-
nyok, holott éppen ötven esztendõ,
tehát történelmi mérték szerint is alkal-
mas idõ állt volna rendelkezésükre ah-
hoz, hogy az erdélyi nemzetiségi kérdés-
sel egyáltalán kezdjenek valamit. Nem
folytattak megfelelõ telepítési politikát,
amely például a székely népfelesleget
megóvta volna a regáti kivándorlástól, és
Erdélybe irányította volna, de nem töre-
kedtek az erdélyi román társadalom meg-
békítésére és integrálására sem.

Mindezzel részletesen foglalkozott a
két világháború közötti korszakban ki-
alakult erdélyi magyar irodalom, amely
lesújtó képet rajzolt azokról a mulasztá-
sokról, amelyeket a XIX. század második
felének magyar politikája és különösen a
dualista korszak kormányai vétettek az
erdélyi magyar érdekekkel – és Erdély
megtartásának oly szükséges nemzeti
stratégiájával – szemben. Gondolok itt
Bánffy Miklós Erdélyi történet (Megszám-
láltattál, Híjával találtattál, Darabokra
szaggattatol), Makkai Sándor Holttenger,
Nyírõ József Néma küzdelem és Wass
Albert A kastély árnyékában címû regé-
nyeire.

Többen és bizony joggal beszélnek
arról, hogy a magyarság közép-európai
térvesztésében igen nagy szerepet ját-
szott az a máig folyamatos népszaporu-
latbeli deficit, amely lényegében ma is az
1945 körüli szinten tartja a magyarság

létszámát. Talán kevesebben szóltak arról,
hogy az állandósult vérveszteségnek van
egy másik magyarázata is: a szórvány-
magyarok arányának folyamatos növeke-
dése és ezeknek a magyaroknak a szinte
megállíthatatlan beolvadása a többségi
nemzetekbe. Vagy másfél száz esztendõ-
vel ezelõtt a közép-európai régióban
nagyjából két egyforma nagyságú nép
élt, úgy nyolcmilliós lélekszám körül: a
magyarság a maga országterületén és a
románság több államban (a két román
fejedelemségben, Magyarországon, az
Ausztriához tartozó Bukovinában és a
cári Oroszország tartományát alkotó
Besszarábiában). Azóta a kárpát-meden-
cei magyarság létszáma, amely az elsõ
világháborúig erõsen emelkedett, nagy-
jából mindössze hatvan százalékkal növe-
kedett, a románságé pedig (Romániát és
a Moldovai Köztársaságot tekintve) nagy-
jából megháromszorozódott.

Nem kedvelem különösebben a poli-
tikai élet bizonyos szegmenseiben elural-
kodó, önsajnálattól mozgatott nemzeti
romantikát, azt azonban száraz tárgyi-
lagossággal meg kell állapítanom, hogy
a népszaporulatban történt folyamatos
deficit, az ugyancsak folyamatos szór-
ványmagyar beolvadás (és az állandósult
kivándorlás és emigráció) nélkül a romá-
nok létszámához hasonlóan ma mintegy
huszonnégymillió magyarnak kellene
élnie a Kárpát-medencében (Rákosi Jenõ
harmincmillióról álmodott!). Ehelyett to-
vább halad az a szórványosodás, amelyet
politikai eszközökkel nyilvánvalóan sem-
miképpen sem lehet megakadályozni, és
amely belátható idõn belül ismét több-
százezres, ha nem milliós nagyságrendû
etnikai veszteséget okozhat.

Következésképp a szórványmagyarság
kérdésének felvetését és tanulmányo-
zását nem lehet feleslegesnek és idõ-
szerûtlennek tekinteni. Igaz, a hivatalos
magyarországi politika és természetesen
a nemzeti retorikával fellépõ kormányza-
tok is ezt a több mint kínos kérdést álta-
lában megkerülték, és a magyar kisebb-
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ségek védelmét célzó stratégiájukat
szinte kizárólagosan a magyarság etnikai
tömbjeinek gondozására alapozták. Nem
volt igazán erõteljes érdeklõdés a szór-
ványgondozás iránt a kisebbségi magya-
rok politikai életében sem, kivéve talán
Erdélyt, ahol a moldvai csángók kulturális
gondozása körül mindig gyülekezett
néhány intézmény és önkéntes, még
Magyarországon is (például az író Beke
Györgyre, a néprajztudós Halász Péterre
és a jogász Atzél Endrére gondolok).
Ugyancsak Erdélyben mûködik Vetési
László református lelkész irányításával 
egy egyházi jellegû szórványalapítvány,
amelynek, híreim szerint, a Kárpátoktól
délre is vannak eredményei. A többi
néma csend, a szórványmagyarok hely-
zetének a puszta felmérésére sem történ-
tek komoly kísérletek.

Ezért lehet nagyobb jelentõsége an-
nak, hogy az anyanyelvi konferencia (A
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága) a Határon Túli Magyarok
Hivatala támogatásával hozzáfogott egy
olyan szórványgondozási program kidol-
gozásához, amely éppen a diaszpóra vi-
szonyai között élõ két és fél millió magyar
anyanyelvû iskoláztatásának és kulturális
ellátásának a feladatait foglalja össze, és
amennyire a társaság viszonylag szûkö-
sebb anyagi és szervezeti lehetõségei
engedik, a feladatok megvalósítását –
kormányzati és civil társadalmi, például
egyházi támogatással – szeretné a gya-
korlatban is megindítani.

A magyar „szigettenger” történelmi ér-
telemben szüntelenül veszélyeztetett. Az
elmúlt közel nyolc évtizedben igen nagy
magyar népcsoportok váltak le a magyar-
ság „etnikai kontinensérõl”, kényszerültek
szórványlétre, majd szüntelenül fogyat-
kozva tûntek el a köröttük élõ népek:
románok, szlovákok, ukránok, szerbek,
vagy éppen németek, franciák, amerika-
iak, dél-amerikai spanyolok tengerében.
Nagyon vaknak kell lennie annak a tár-
sadalomkutatónak vagy politikusnak, aki
nem veszi észre azt, hogy a történelmi

erõk (mind a Kárpát-medencében, mind
a nyugati diaszpórákban) a szórványma-
gyarság lassú eltûnését készítik elõ. Fél
évszázad múltán nemcsak ezen a kis
Magyarországon leszünk jóval keveseb-
ben (legalábbis a demográfusok sötét
jóslatai szerint), hanem a Kárpát-meden-
cében és a nagyvilágban is. A tizennégy-
tizenötmillióból a szórványok végleges
felszívódásával is eltûnhet két és fél millió.

A szórványokban élõ magyarság hely-
zetével, további sorsával és jövõjével
(már ha egyáltalán kívánjuk, hogy jövõje
legyen!) tehát foglalkozni kell. Ezen a
téren a magyar politikának, közéletnek és
kulturális életnek igen nagyok az adóssá-
gai. Még megfelelõ felmérések sem
készültek arról, hogy a szórványvidé-
keken hány magyar él, még kevésbé
arról, hogy ezeknek a magyaroknak a
maguk köznapi életében milyen szociális
és kulturális kihívásokkal kell megküz-
deniük, és miként vannak kiszolgáltatva
az asszimilációs politika hol erõszako-
sabb, hol csak manipulatív eszközeinek.
Stratégiai elképzelések pedig végképp
nincsenek arról, hogy a diaszpórában élõ
magyarság anyanyelvi kultúráját és nem-
zeti identitását miképpen lehetne meg-
tartani.

A két és fél millió szórványban élõ
magyar jövõje valószínûleg egy kettõs
történelmi forgatókönyv szerint alakul.
Ezt a forgatókönyvet azonban nem mi
írjuk, sõt még csak nem is Bukarestben,
Pozsonyban vagy Belgrádban készítik
elõ, hanem döntõ módon az Európai
Unió és (kisebb mértékben) a NATO irá-
nyító központjaiban. A szórványmagyar-
ság ügye ugyanis, vélhetõleg, ki van
(lesz) szolgáltatva annak az integrációs
folyamatnak, amelynek medrében a kö-
zép-európai térség történetének követ-
kezõ fél évszázada alakulni fog. A magyar
szórványok nemzeti kultúrája és identi-
tása csak azokban az országokban lesz
védhetõ és fenntartható, amelyek elõbb
vagy utóbb helyet kapnak az integrációs
folyamatban. Az európai integrációból ki-
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maradó országokban részben a magukra
hagyottság, részben az óhatatlanul fel-
lépõ megalázottsági érzés következté-
ben minden bizonnyal erõsödni fog az
etnokratikus és etatista politika, és meg
fog erõsödni az amúgy is tapasztalható
Európa-ellenesség és idegengyûlölet.
Mindez nem fog kedvezni a kisebbségi
magyarság fennmaradásának, sem a má-
ra kialakult magyar–magyar kapcsolat-
rendszer fejlõdésének.

Márpedig az integrációs folyamat csak
részben fog kiterjedni a közép- és kelet-
európai régió országaira: Magyarország-
ra, Lengyelországra, Csehországra, Szlo-
vákiára és Szlovéniára, (Szlovákiában a
pozsonyi koalíciós kormánynak valóban
tartósan meg kell alapoznia az ország
európai felzárkózását), továbbá, a követ-
kezõ évtizedben, Romániára, ha a
demokratikus fordulatot kísérõ kétértel-
mûségek eloszlanak, és a román társa-
dalomban véglegesen megerõsödnek
azok a ma még kicsiny értelmiségi cso-
portok által képviselt folyamatok, amelyek
el tudják érni, hogy a demokrácia ügye
ne rendelõdjék alá az etnokratikus poli-
tikai hagyományoknak és mentalitásbeli
reflexeknek. Mindez a román közéletben
és politikai kultúrában erõteljes fordulatot
követel, és egyelõre nincs igazán törté-
nelmi garanciája annak, hogy ez a kívá-
natos fordulat hamarosan bekövetkezik.
Az integrációs folyamat ugyancsak kiter-
jedhet késõbb Horvátországra, fõként ha
a horvát nacionalizmus még ma is érzé-
kelhetõ pozíciói az ország gazdasági fej-
lõdésével párhuzamosan visszaszorulnak,
és kiterjedhet a maradék Jugoszláviára
(Szerbiára), ha azok a kisebbségpolitikai
intézkedések, amelyek révén legutóbb
Szabadkán létrejött a Magyar Nemzeti
Tanács, valóban kiteljesednek, és sikerül
rendezni a koszovói albánok közjogi
(államjogi) helyzetét. Ukrajnára azonban,
legalábbis ahogy mostani helyzete és
politikája mutatja, csak történelmi érte-
lemben hosszabb idõ elteltével terjedhet
ki az európai uniós folyamat.

Következésképp fel fog vetõdni az a
gondolat, hogy a kárpátaljai és részben 
a vajdasági magyar szórványok népét
miként lehetne szülõföldjén megtartani.
Nem lesz könnyû feladat, minthogy a
magyar diplomácia mozgástere és haté-
konysága ezekben az országokban na-
gyon is korlátozott. Ugyancsak megne-
hezíti a magyar szórványok gondozását
az, hogy mind a Vajdaságból, mind Kár-
pátaljáról folyamatos a Magyarországra
történõ áttelepülés.

Erdély és a Felvidék, de lehetõleg az
egész Kárpát-medencei régió magyar-
ságát mindenképpen szülõföldjén kel-
lene tartani, már csak avégett is, hogy
legalább részlegesen maradjon meg
olyan történelmi magyar városok kultu-
rális arculata, mint Kolozsvár, Nagyvárad,
Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Kassa,
Pozsony, Szabadka és Beregszász. A szór-
ványmagyarság megtartása és szülõföld-
jén tartása mindazonáltal igen alapos
stratégiai felkészülést követel meg mind-
azoktól a magyarországi, illetve kisebbsé-
gi magyar politikai, gazdasági, egyházi,
kulturális és civil társadalmi intézmények-
tõl és szervezetektõl, amelyeknek a diasz-
pórapolitikában (igaz, ilyen még nincs,
de lehetne, lennie kellene!) szerepe van.

Ennek a stratégiának mindenekelõtt a
valós helyzet hiteles és részletekbe menõ
felmérésére kell épülnie. Az elmúlt évti-
zedben igen nagy társadalomtudományi
(például demográfiai) kutató- és elemzõ-
munkára került sor a határokon túl élõ
magyarság tekintetében, ennek ellenére
csak töredékes képünk van arról, hogy
milyenek a magyar diaszpórák számbeli
viszonyai, milyen a szociális és kulturális
helyzetük, milyenek a körülöttük élõ
többségi néppel a kapcsolataik. Hosszú
évtizedek óta tartja magát például az a
megállapítás (én inkább hiedelmet mon-
danék), miszerint az Egyesült Államokban
több mint egymillió-hétszázezer magyar
él. Nos, Nagy Károly egyetemi szocio-
lógiaprofesszor és Papp László akkori
világszövetségi régióelnök legutóbbi fel-
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mérése szerint Amerikában mindössze
nagyjából százötvenezer ember beszél
magyarul. Ez a közhiedelmek által rögzí-
tett adatnak kevesebb mint az egy tizede.

Ezért elõször is ismernünk kell a szór-
ványmagyarság valóságos elhelyezke-
dését és helyzetét, ennek nyomán kell
kialakítani a védelmüket célzó terveket.
Ebben a tekintetben a tudományos ku-
tatómunkának és a politikai akaratnak
egymást kell kiegészítenie: a valóságos
helyzet tudományos felmérése nélkül a
politikai tervezés tehetetlen, mert meg-
alapozatlan lehet, a politikai szándékok
egyértelmû megfogalmazása – a politikai
stratégia alapos kidolgozása nélkül pedig
a tudományos feltáró munka legfeljebb a
könyvtárak anyagát szaporíthatja, de a
szórványmagyarok mindinkább súlyo-
sodó gondjait nem oldja meg. Tulajdon-
képpen kettõs védekezési stratégiára van
szükség, minthogy egészen másként kell
kezelni a Kárpát-medencében és a nyu-
gati világban élõ magyar szórványokat.
Lássuk elõször az elõbbieket.

A szomszédos országokban élõ ma-
gyar szórványok anyanyelvi és kulturális
gondozásának ügye részben az iskolák-
hoz, részben az iskolán kívüli oktatási és
kulturális eszközökhöz kötõdik. A szór-
ványmagyar vidékek nagy részén jelen-
leg nincsenek szervezett magyar iskolák,
esetleg csak elemi iskolák, úgynevezett
„alapiskolák”, ezek is fogyatkozó számban,
és gyakran nem elégséges hatásfokkal.
Így amellett, hogy ezeket az „alapiskolá-
kat” tankönyvekkel, tanítási eszközökkel
(pl. elektronikus eszközökkel) és tanítókkal
támogatni kell, elõbb-utóbb, amerikai és
nyugat-európai minták szerint, létre kell
hozni a hétvégi magyar iskolák átfogó
rendszerét. Legegyszerûbb és leghaszno-
sabb volna ezeket az egyházközségek ke-
retében megszervezni, magyar katolikus
vagy protestáns egyházközség ugyanis
általában azokban a községekben is mû-
ködik, amelyekben nincs magyar iskola.

A szórványok ugyanakkor különleges
kulturális gondozást igényelnek. Éppen a

szórványmagyar vidékeken volna elsõ-
rendû szerepe a magyar rádiós és tele-
víziós adásoknak, ezen belül például a
távoktatásnak, amely igen hasznosan
bõvíthetné a Duna televízió feladatkörét.
Ugyancsak hasznos volna ezeknek a
vidékeknek a magyar közösségeit bekap-
csolni abba az ismeretszerzési rendszer-
be, amelyet az internet (illetve a „sulinet”)
„világhálója” kínál. A szórványvidékeken
élõ gyermekek számára új tankönyvcsalá-
dokat kellene kidolgozni, tekintettel arra,
hogy ezek a gyerekek nagyrészt nem
anyanyelvükön végzik alapszintû tanul-
mányaikat. És természetesen a szórvá-
nyokban volna igazán fontos az, hogy a
(hazai és kisebbségi) magyar egyházi, tár-
sadalmi, kulturális és ifjúsági intézmé-
nyek, szervezetek és mozgalmak képvi-
selõi személyesen vállaljanak gondozási
feladatokat. A kisközösségek anyanyelv-
megtartó és kultúraátadó szerepe min-
dennél fontosabb lehet, ebben a család-
nak és a lakóhelyi kisközösségeknek
együtt kell mûködniük.

A nyugati világban élõ magyar szór-
ványok anyanyelvi gondozása megint
külön feladatokat jelent, minthogy ezen
a téren igen távoli és már jórészt meg-
szûnõben lévõ közösségekkel kell számol-
nunk. Mind távolabb kerülünk attól a
korszaktól, amelyben például az Egyesült
Államokban: New Yorkban, Cleveland-
ben, New Brunswickban, Pittsburgben
vagy Detroitban nagy magyar kolóniák-
kal, magyar egyházközségekkel, iskolák-
kal, egyesületekkel lehetett számolni.
Mindez mára a nosztalgikus emlékek 
birodalmába merült. A hagyományos
amerikai, dél-amerikai és ausztráliai ma-
gyar közösségek igen gyorsan olvadnak,
mellettük viszont, fõként a nyugat-euró-
pai országokban, új magyar szórványok
jönnek létre. Így például a Határon Túli
Magyarok Hivatalának (HTMH) felmérése
szerint Németországba a kilencvenes
években több mint hetvenezer magyar
munkavállaló került; az õ kulturális gon-
dozásukkal is foglalkozni kellene.
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A nyugati világban élõ magyar szór-
ványok nemzeti identitásának megtartása
új módszereket kíván, így jobban elõ 
kellene segíteni azt, hogy a hazai (vagy
éppen az erdélyi, a felvidéki) magyar
kultúra személyiségei meglátogathassák
a nyugati magyar közösségeket (az ilyen
látogatásokat ugyanis jórészt felszámolta
az utóbbi évtized, amidõn jószerével
csakis pártpolitikusok keresték-kereshették
fel a nyugati magyar szórványokat), és
persze arról is gondoskodni kellene,
hogy a nyugati magyar fiatalok rend-
szeresen meglátogathassák az „óhazát”,
azok is, akiknek már nincsenek vagy alig
vannak Magyarországon, Erdélyben, Fel-
vidéken rokonaik. 

Az imént arról beszéltem, hogy az
általános hiedelmekkel (és például a
Magyarok Világszövetsége térképein ter-
jesztett igen szép adatokkal) ellentétben
az Egyesült Államokban legfeljebb száz-
ötvenezer olyan magyar él, aki (otthon,
baráti környezetében, az egyesületi vagy
egyházközségi életben) rendszeresen
használja anyanyelvét, és valamennyire
ismeri a magyar kulturális örökséget, pél-
dául a klasszikus magyar irodalmat. Ennél
azonban bizonyára többen kötõdnek
magyar gyökereikhez, és törik valamilyen
fokon szüleik vagy nagyszüleik anya-
nyelvét. Tudomásom szerint nagyjából
hat-hétszázezerre lehet tenni azoknak az
amerikaiaknak a számát, akiknek a szemé -
lyes identitását valamilyen módon a ma-
gyar származás tudata, a magyar kultúra
vagy a magyar nyelv is meghatározza.
Olyan neves amerikai politikusok tartoz-
nak közéjük, mint Tom Lantos, aki szemé -
lyesen is szerepet vállalt a magyarországi
demokratikus átalakulás támogatásában,
vagy az egykori New York-i kormányzó,
George Pataki, aki mindig büszke öntu-
dattal beszél magyar származásáról,
többször járt Magyarországon, és mint
hallom, jelenleg magyarul tanul.

Számot kell tehát vetni azzal, hogy a
nyugati világban élõ magyarok vagy ma-
gyar származásúak mind kisebb része

beszél magyarul, de azzal is, hogy igen
sok angol vagy spanyol nyelvû magyar-
ban õszinte érdeklõdés él õsei kultúrája
iránt, és szolidárisak a Kárpát-meden-
cében vagy a nyugati diaszpórában élõ
magyarsággal. Ezek az emberek erõsebb
vagy gyengébb szálakkal kötõdnek õseik
szülõföldjéhez, a magyar kultúrához, a
magyar zenéhez, a magyar népi mûvé-
szethez és tánchoz, egyáltalán érdeklõd-
nek a Kárpát-medencében élõ magyar-
ság iránt. Semmiképpen sem volna
helyes róluk lemondani, ellenkezõleg,
gondoskodni kellene arról, hogy õk a
magyar nyelv közelebbi ismerete nélkül is
megmaradjanak magyarnak, és szemé-
lyes identitásukban a magyarságnak va-
lamilyen szerepe legyen. Elvégre az írek is
angolul maradtak meg íreknek, és az „ír
reneszánsz” elõször az ír nemzeti identi-
tást állította helyre, és csak utána próbál-
ta (nem sok sikerrel) az ír nyelv haszná-
latát helyreállítani.

Ha nemzeti nyelvüket, legalábbis az
általános használat szintjén, az írek el is
veszítették, és valójában csak az elmúlt
évtizedekben kezdték „visszatanulni”, az
írektõl mégis sokat tanulhatunk. A kicsiny
Írország, amely mára az európai integrá-
ció egyik gazdaságban és öntudatban
mindinkább erõsödõ tagjává vált, a nagy-
világban, fõként az Egyesült Államokban
szétszóródott írek szervezõ mûhelyévé és
központjává tette magát. A diaszpórában
élõ írek jókedvvel, büszkén látogatnak
haza õseik honába, hogy találkozzanak
az ír kultúrával, felelevenítsék népi hagyo-
mányaikat. A világban szétszóródott és a
Kárpát-medencében is mindinkább szét-
szóródásba kényszerített két és fél millió
magyar javára nekünk is ezt az „ír modell”
szerint tevékenykedõ szellemi és politikai
mûhelyt kellene megteremtenünk. Ez va-
lójában már a most kezdõdõ évszázad
stratégiai feladata (egyszersmind erkölcsi
kötelessége) lesz.

A szerzõ irodalomtörténész, az Illyés Gyula Köz-
alapítvány elnöke
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Duma István András

Moldvai magyarság
történelmének 

rövid áttekintése 
és a mostani helyzet

(Az írást az elszigeteltségében, évszáza-
dok viharában is érintetlenül megmaradt,
archaikus-köznyelvi moldvai magyar
nyelvállapot ízének-zamatának érzékel-
tetése érdekében változtatások nélkül, a
szerzõ eredeti begépelése alapján kö-
zöljük. A szerkesztõség.)

Történelem

A moldvai magyarság történelme
nemcsak az utolsó 5-600 évre tekint 
vissza. Hanem ez egy olyan része a 
magyarságnak, amely párhuzamos törté-

nelme néha összekötõdik a Kárpát-me-
dencei Magyarság történelmével.
a) Dokumentumok találhatók a moldvai

magyarságról még IV. Béla király idejé-
ben, amikor a Kun pogány nép meg-
térítésire épült a milkói püspökség,
amely körül telepedtek a magyarok.
Késõbb a moldvai vajdaság támoga-
tására más királyok segítették az itt való
vajdákat katonasággal, mint Szt. Lász-
ló és Mátyás király. Így védve volt 
a keleti Magyarország és Székelyföld
része. Késõbb, a madéfalvi veszedelem
után is jöttek és elhelyezkedtek az ül-
dözetek.

b) Nyelvjárás: Még õsi magyar szavak
használata, még a nyelvújítási idõk
elõtti. Így ki lehet választani az õsi ma-
gyarokat a székelyektõl és már nem az
õsi székelyektõl a (hunaktûl). Így lehet
beszélni Magyarokról, Székelyekrõl, õsi
magyarokról és székelyekrõl (akiknek
õsik nem léptek át a Kárpátokon).

És sok más szóval lehet észre venni,
hogy menyire magyar vegyességben
áll a moldvai magyarság és ezt az
egészet még el lehetne osztani három
új csoportban. A lágy beszédû ma-
gyarak, Klézse, Farofalva, Kûlsõreke-
csin stb (õsi magyar eredetiek), a szösz-
ke magyarok Bogdán falva, Trunnk,
Dioszény, stb (õsi székely eredetiek) és
a sziszegõ magyarok Nyámc megyé-
nek egyik része és Iasi megye (Íász ere-
detiek). 

c) A leg õsibb népviseleti motívumok a
moldvai magyarok falvai közül talál-
hatók az õsi magyaroknál a Szeret
menti falvakban (szárnyas nap, élet fa,
élet vize). És sok más kép, jel. Ezek a
motívumok rejtik együtt a szakasakkal
a kereszténység elõtti táltos vallást.
Pedig a nép viselet farmája át van véve
a Bálkánban élõ népeknek farmájától.
Így fel merül a kérdés hagy az õsi ma-
gyarok és székelyek milyen nép viselet-
ben öltöztek és mért ez a forma a nép

Magyarul Szeret völgyi Székely eredeti Õsi magyar és 
magyar nyelven nyelv Õsi székely nyelv

Nyúl Filyeás Nyúl Fülyes
Fiatal lányka Cinka Lijánka Lián kölyök
Fiú Kölyök Kölyök Fiú kölyök
Hárs fa Szádap Szádob Szádop
Szomorít Köpörit Bánt, szomorít Köpöri agyamat
Gallér esszéhúzó Bezere (be-záró) Gallér Bezere
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viseletnek õrzi leg inkább a õsi ma-
gyarság jelképeit.
Valószinüleg ez régibb, mint a Madé-
falva veszedelme. Így feltételezhetõ,
hogy itt még vonnak ujjon magyarok
akiknek õseik nem éltek a Kárpát
medencéin belõl.

Társadalmi Csoportulás

Még a székely Zöld Péter pap észre-
vette, hogy ezeket a magyar csapatokat
nem lehet különböztetni úgy mint a Ma-
gyarország területin a székelyeket külön 
a Iászaktól és a magyaroktól, esetleg a
kunoktól, ezek esze keveredet magyar
csapattok. Itt nem lehetne beszélni:
Kunságról, Iásszságról esetleg Székely-
ségrõl, tehát ezek el csángált magyarok,
el meszetek törzsiktõl és egyé váltak vagy
el csángáltak (például ezt lehetne mon-
dani a mostani magyarságról).

De mégis egyetlen egy dolog esze
kötte õköt és pedig a római katolikus 
vallás. Ez nem véletlen, hogy azok ame -
lyikek gyanakadnok eredetiken úgy vála-
szolnak a nemzetség helyett, hogy kato-
likusak.

A Moldvában élû romai katolikusak
száma meg haladja a 300 000 lélekét,
ezek közül ha ki vesszük a lengyel szár-
mazásuakat, a németeket és más nemzet-
séget, akkor már beszélhetünk a 250 000
Moldvában élõ római katolikusról, ame -
lyikek közül több mint 140 000 értegeti a
magyar nyelvet, 100 000 tudna egy ala-
csany szinten kommunikálni és több mint
70 000 használja a magyar nyelvet. Még
is a nép számlálásnál a csángó magya-
rokból csak 8 ezret ismertek el, pedig a
mostani nép számlálás alkalmával meg
nõtt valamennyire a magyarok száma.
Körül belõl 5000 magyar van el ismerve
Bakó megyében.

Ezeknek nagyabb része három me-
gyében található, Bakó 160 000 körül,
Neámc 60 000 körül és Iás megye 40 000
körül, többiek találhatók összes moldvai
részín, vannak csángók és magyarok akik

még beszélik a nyelvet Bukurestiben,
Galac Dobrugei falvakban és Constáncé-
ben.

Változások 
és politikai helyzet

A moldvai magyarság mint társada-
lom a katolikus vallás ernyõje alá tartata
esze magát addig amiig ki szakadat az
árháikus élet módjából és gazdaságból.

A kommunista rendszer változások
ideié alatt a román nyelv oktatásával az
iparosítás és késõbb a 1989 események
után sok minden változat a moldvai ma-
gyarsággal.

A demográfia emelkedése kénsze-
ritette elõször a népet el vándorolni a 
falvakról a várasakban, késõbb a nagy
világnak vágtak neki a fiatalok az élés
lehetõség könyebbitésire. Egy része ma-
rad a városokon vagy a külföldön a nyu-
gati várasakban de a nagyabb része 
vissza tér és büszkén építkeznek, megfe-
lelõen a nyugati normáknak. 

Ezek a dolgok gyorsíták egy részt az
ászimilálást a román néphez amiben
segítet a Iasi püspökség ess és más részt
sokan nem értenek egyet, hogy a tár-
sadalom legyen vezetve csak az egyház
vezetõitõl, ezért meg születek a civil
szervezetek, melyikek próbálják védeni a
népnek jogait. 

Melyikek ezek és hol tevékenykednek,
lehetne errõl sokat mondani. Most csak 
a moldvai és Moldvában való szervezetek-
rõl szeretnék mondani egy néhány szót.
a) Egyelõre még egy szervezetnek se

nem sikerült át venni az összes mold-
vai magyarságot mint tömeg. A Mold-
vai Csángó Magyarok Szövetsége több
mint tíz éve létezik és még sem sikerült
át fogni Moldvában az leg alább egy
negyedeit se a népnek. Több változá-
sok a vezetõségben és a tapasztalat-
lanság hiánya miatt nem sikerült csak
három négy faluban meg jelenni, de
itt se nem tudta esze fogni az összes
lakóságát.
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b) Mivel a MCSMSZ vezetõséginek na-
gyabb része pusztinai, még is itt létre
jött a Szent István egyesület, amely
próbálja a magyar mise problémájá-
nak meg oldását.

c) Klézsei Szeret-Klézse alapítvány a szo-
ciális problémák felkarolásán kívül az
iskolán kívüli foglalkozást kezdette
meg még 1999-ból, ami falitatása volt
azoknak a kezdeményezéseknek, ami-
kor magán emberek foglalkoztak a
házaiknál a magyar tonitásáaal.
Ennek eredménye az volt, hogy 2001-
ben a MCSMSZ folytatni fogta pár
huzomasan ugyan ezt a tevékenysé-
get, amely tevékenység könyebitte a
szülõk bátorítását, hogy kériék az
anyanyelv oktatását mint magyar óra
az iskolán belõl.
Mast lehet beszélni két csapatról,
amely tanól magyar órát Pusztinán. 22
gyerek és Klézsén 17.

d) Mast lehet még arról is beszélni, hogy
Moldvában van több mint 150 RMDSZ
tag.

e) Ezek felet az egyház sem állatt félre, és
képviselve a román érdekeket együtt 
a román hatóságokkal meg alakitatt a
katolikus római Szervezetet, amely a
moldvai katolikusak román eredetiket
erõsíti.

Várható irányok

Még nem várható, hogy az összes kez-
deményezés a moldvai magyarságnak
hamarasan hozhat változásokat. Mégis
valami el indult, ami egy részt próbálja
meg alítani az asszimilációt, más részt fel
haza a nemzet figyelmit és segit ennek
gondolkozásán.

A meddig a civil szervezetek egy
összhangban tudnának dolgozni, addig
még rengeteg segítségre van szükségük,
hisz nincsen gazdasági háttere ennek a
mozgalmának.

Az értelmiség alakulásának segítésiben
a Szeret-Klézse alapítvány nagyon nagy
nehézségekkel küszködik.

Ha az alapítvány megnyerte a pert
szemben a tanfelügyelõséggel, az utolsó
nem hagyta abban és fellebbezett, ezek
miatt a további mûködéshez még ren-
geteg gond van.

A civil szervezeteken annyit külföldön,
mint hon is megindultak találkozások és
ki alakultak mint klubok, ahol az emberek
el beszélik gondjaikat .

A európai parlament figyelemben
vette a moldvai magyarság problémáit és
ez már mozgósítani fogta a románakat is
de ugyanakkor bátorodnak a civil szerve-
zetek is. 

Amennyire továbbiakban is figyelem-
ben lesz véve a moldvai magyarság prob-
lémája, ez egy új jövõt fog hozni és
fejleszteni fogja ezt a különös, egyik leg-
elfelejtettebb népcsoportot.

Amennyire a benti kezdeményezések
erõsednek és mind egyiket el ismerik itt is,
az emberi jogok más irányban fognak
lesz haladni és nem lesz a középkori 
vissza maradás!

A szerzõ író, költõ, 
a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke

Barcsa Dániel

A székely szombatosok

Szórvány a kisebbségben

A CÍMRÕL. A székelység kisebbségi léte –
nemcsak Trianon, hanem hosszú évszá-
zadok óta – axióma. Kellemetlen és meg-
regulázandó kisebbségként kezelte õket
az erdélyi fejedelmek többsége, a széke-
lyek sûrû vérérõl, és annak szükséges –
szabályos idõközönkénti – megcsapolá-
sáról elmélkedett Mária Terézia, de a szé-
kely „nem lelé honját a hazában” a dua-
lizmus korszakában sem, mint ahogy ezt
már kifejtettem a K. K. K. tavalyi, III. rév-
komáromi konferenciáján is.

Az erdélyi szombatosok sorsa tipikus
szórványsors. Rajtuk keresztül megfigyel-
hetõ, hogy egy valaha mindenütt elter-
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jedt, nagy létszámú, befolyásos közösség
miként indul rohamosan fogyásnak,
hogyan marginalizálódik, eltûnve a köz-
pontokból. Kezdetben még „teljes” társa-
dalmat alkotnak, aztán elébb elhagyják
õket arisztokratáik, majd eltûnnek közü-
lük nemeseik, polgáraik, fogyó közös-
ségüket egyre inkább csak közemberek,
jobbágyok alkotják. A 18. században már
nincs szombatos értelmiség, nincsenek
iskoláik, nincs tanító- és lelkészképzésük.
Szent irataik másolva, kéziratban terjed-
nek. A szombatosság még csak tûrt fele-
kezet se lesz, szektává züllik, egyre inkább
csak otthon vállalható magánüggyé
válik. 

A szombatosok története jól példázza,
hogy miként szórványosodik, és miként
porlik szét ellenséges többségi környezet-
ben egy kisebbség. Szomorú történetük
tanulságai segítséget adhatnak a nem-
zetpolitika számára, hogy miképp, milyen
módon kerülhetõ el a kisebbségek szór-
ványosodása, s ha már a szórványosodás
bekövetkezett, akkor miképp enyhíthetõ
az e sorsra jutókra nehezedõ asszimilá -
ciós nyomás.

A KÉRDÉS „MÁS” POLITIKAI AKTUALITÁSA. Ezen
felül a szombatosokkal való foglalkozás
nem nélkülöz bizonyos politikai felhan-
gokat, sõt aktualitásokat sem. Manapság
sokan a magyarság és a zsidóság viszo-
nyának egyetlen aspektusát emelik ki: a
vészkorszakét. A szégyenletes vészkorszak
bármennyire is megkerülhetetlen, a ma-
gyar–zsidó kapcsolatok mégsem redukál-
hatóak le csupán erre. E relációk valójá-
ban hosszabb, több évszázados idõszakot,
és igen gazdag – kölcsönösen terméke-
nyítõ – egymásra hatást ölelnek fel. 

Elhangoztak olyan vádak, hogy a ma-
gyarság azért nem nézett soha szembe a
saját honfitársai ellen elkövetett bûneivel,
az úgynevezett „holocaust” botrányával,
mert a legantiszemitább nép, mintegy a
génjeiben hordozza a zsidóság iránti
gyûlöletet. Egykori legjobb barátom az-
zal indokolta azt, hogy nem jön tüntetni
a Ceausescu-féle falurombolási tervek

ellen, mert, úgymond, ha a „magyar”
Erdélyt kezd kiabálni, és – horribile dictu
– belefog a Székely himnusz eléneklé-
sébe, akkor a következõ jelszava az lesz,
hogy „Auschwitzba a zsidókkal!”. 
Felhívtam a figyelmét arra, hogy Erdély
és Auschwitz között összefüggést keresni
botorság. Hiszen erdélyi protestáns pré-
dikátorok évszázadokon át hirdették a
magyar–zsidó sorsazonosságot. Hiszen
éppen Erdély, s azon belül is a Székelyföld
lett a hazája a szombatosok – más néven
a zsidózók – vallási közösségének, akik
nemcsak hirdették, de élték, át – és meg-
élték, az üldöztetésekkel megvert zsidó
sorsot. Akadozó nyelvvel, töredékesen
próbáltam felidézni barátomnak Bözödi
György róluk írt gondolatait: „Török
pusztított, tatár rontott be, és német csa-
patok sanyargatták a népet, amelyet be-
lülrõl is folyton sebzett a testvéri viszály-
kodás. Megváltást vártak, és kezükbe kap-
ták a Bibliát…  És a Bibliában ott volt a
zsidó nép sorsa, mintha Isten tükröt tar-
tott volna eléjük. A saját arcukat vélték
megpillantani a próféták könyvei között,
amelyek szenvedéssel, rabszolgasággal
és pusztulással voltak teleírva. Az arc nem
volt az övék, de rokon arc volt, mint két
testvéré, akik nagy veszedelmek idején
találkoztak. Csoda-e, ha megszerették
egymást, és nem szakadtak el többé,
hanem minden megpróbáltatáson ke-
resztül kitartottak egymás mellett…”
Végig a hatos villamos vonalán, hossza-
san beszéltem neki errõl a kevéssé ismert,
különös szektáról. Nem mondom, hogy
nem hallgatott meg… ám nyilván nem
illet mindabba, amit magában a világról
kialakított, így a végén azzal búcsúzott,
hogy „a fantáziám élénk, a sztori jó, de
egy szavamat se hiszi”.

TÖRTÉNETI FORRÁSOK, IRODALOM. Pedig a
történetet nem én találtam ki. Források,
ha gyéren is – hiszen igencsak rejtõzködõ
életet folytatókról szólunk – vannak.
Például Szabó Ferenc följegyzései a 17.
század elejérõl, amelyekbõl a marosvá-
sárhelyi szombatos „összeesküvés” részle-
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teit ismerhetjük meg. De ír róluk Siralmas
Krónikájában Szalárdi János is. Õ segít
követni az 1638-as szombatos per lefo-
lyását. De a kútfõk között említhetjük
Kemény Jánost is, aki emlékirataiban fel-
emlegeti a fõ szombatost, Péchi Simont,
Bethlen kancellárját. És persze van a
szombatosságnak kéziratos hagyatéka 
is: vallásos iratok, imák, zsoltárok. E ha-
gyatékból az 1850-ben elõkerült Jancsó
kódex a legnevezetesebb. 

Ha nem is gyakran, de írtak róluk is.
Szilágyi Sándor a már emlegetett dési per
iratait tanulmányozta, Orbán Balázs – aki
egyébként maga is egy szombatos fõúr,
Orbán Ferenc leszármazottja volt – hosz-
szasan szólt róluk a Székelyföld leírásá-
ban, s felfigyelt rájuk Kõvári László is. A
magyar zsidóság legjobbjai is szembesül-
tek a szombatosság jelenségével: foglal-
kozott velük Konh Sámuel, Scheibert Sán-
dor, s a szombatosságot körüljáró és ki-
merítõ részletességgel feltáró Dán Róbert.

A szombatosok témája bevonult a
szépirodalom lapjaira is, ám ez nem
mindig szolgálta a körülöttük kavargó
homály és félreértések eloszlatását. Kevés
ismerettel vágott bele a róluk szóló
regényébe Kemény Zsigmond (Rajon-
gók). Móricz Zsigmondnak a negyvenes
évek elején riportja jelent meg a szom-
batosok utódairól, s regényt is készült írni
róluk. Születtek lírai megközelítésû esszék,
riportok is e témáról, Bözödi György, és
legutóbb Kovács András tollából, kik
érzelmileg is kapcsolódtak e különös val-
lási közösséghez.

A SZOMBATOSSÁG ÉS A REFORMÁCIÓ . A szom-
batosság a reformáció gyermeke. Az új
vallási eszmék több, egymást követõ hul-
láma csapott át a Kárpátok gerincén, s ült
meg a hegyek koszorúzta erdélyi völ-
gyekben és medencékben. Elõbb a luthe-
ránus, a kálvinista, késõbb az antitrini-
tárius, s legvégén a szombatosság újítása
érte el Erdélyt, és vert gyökeret az em-
berek szívében. Mint köztudott, az egy-
mást követõ, az egymásból táplálkozó
protestáns irányzatok egyre közelebb

kerültek az ószövetségi forrásokhoz, a ke-
reszténység zsidó gyökereihez. Egy-egy
nyughatatlan elme akár egymaga is
képes volt bejárni a vallásújításnak ezt a
majd egész útját. Ilyen volt Dávid Ferenc,
ki katolikusnak és szásznak született, de
mikor a hit igazságainak keresésében
szász testvérei nem voltak hajlandóak
követni õt – egyetemük megmaradván
lutheránusnak – magyarrá lett, nemcsak
hitet, de nemzetet is cserélve. 

A szombatosság az antitrinitáriusság-
ból szakadt ki. Erdélybe a szentháromság
tagadásának tanait Blandrata György
hozta el. A korában igencsak ismert (és
üldözött) orvos és teológus János Zsig-
mond (Zápolya fia) udvarában lelt mene-
déket. Itt volt udvari pap a már említett
Dávid Ferenc, ki a fejedelmi vendég hatá-
sára az új – egyébként igen régi, Arius
tanáig visszavezethetõ – hit hívévé sze-
gõdött. A két férfiú együtt fáradozott az
unitárius – Erdélyben a 17. századtól e
néven nevezik e protestáns irányzatot –
tanok elterjesztésén, maga mögött tudva
a vallási kérdések iránt érdeklõdõ, ugyan-
csak antitrinitáriussá lett fejedelem támo-
gatását. 

1568-ban János Zsigmond az akkori
Európában páratlan törvényt hozatott a
vallási vizsgálódás szabadságáról. Ezt a
három év múlva hozott törvényei újból
megerõsítették. Ám az unitárius fejede-
lem még ebben az évben, 1571-ben
meghalt, utóda pedig a katolikus Báthory
István lett, ki „rendet” kívánt teremteni a
hitviták kavarta Erdélyben. Az 1572-es
törvények a további újításokat eltiltották,
s csak a négy bevett – katolikus, reformá-
tus, evangélikus és unitárius – felekezetet
törvényesítették. A fejedelmi hatalom –
elõször, de nem utoljára – megkísérelte
az unitáriusokat hitelveik összeírására
kötelezni. Miután a „rajongó” unitárius
püspök, Dávid Ferenc, nem volt hajlandó
lemondani lelkiismeretének szabadságá-
ról, Déva várának börtönébe került. (Itt is
halt meg évek múltán.) Mind a mai napig
talány, hogy fogsága idején meddig
jutott el a hitbéli újításokban, de az uni-
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táriusok mind a mai napig hevesen
tagadják, hogy vallás- és egyházalapí-
tójuk valaha is eljutott volna a szomba-
tosság gondolatáig.

A SZOMBATOSSÁG SZÜLETÉSE. A szomba-
tosság jelenségével foglalkozók sokáig
vélték úgy, hogy e vallási irányzat rokon-
talan jelenség, tõrõlmetszett erdélyi uni-
kum. Ám Dán Róbert 1967-ben meg-
jelent tanulmánya feltárta a „judaizálás”
európai gyökereit. Szorgalmas munkával
õ találta meg azt a láncszemet, amely a
nyugati reformáció radikális irányzata és
az erdélyi „zsidózók” között kapcsolódási
pontot jelenthetett. Dán Róbert két, még
a reformációval foglalkozók elõtt is kevés-
sé ismert, német vallásújító nevét hozta
kapcsolatba az erdélyi szombatossággal,
Christian Franckenét és Matthias Vehe-
Gliriusét. Ez utóbbi hatása közvetlenebb-
nek látszik, hiszen az egykorú iratokban
csak „sidó doktorként” aposztrofált orvos-
teológus rövid ideig Erdélyben lelt
menedékre. Elõbb a fejedelmi udvarban
próbált szerencsét, majd jobbnak látta
onnan is odébbállni, s egy ideig az õt
befogadni hajlandó nemesek udvarhá-
zaiban húzta meg magát. (Késõbb
Erdélybõl is menekülnie kellett, rövid, zak-
latott életpályája során végigjárta-bujkál-
ta Európát. Elõbb-utóbb mindenütt per-
sona non grata lett, s mint korának annyi
hitújítója, õ is börtönben halt meg.
Teológiai munkái nem maradtak fenn,
sorsuk az lett, mint Erdélyben, „…tzigán
hóhérok az fejedelmi ház elõtt meg-
égették”.)

Az erdélyi szombatosság elsõ nagy
alakja Eõsi András. Találkozott-e valaha
Eõsi és Vehe-Glirius? Erre adataink, köz-
vetlen bizonyítékaink nincsenek. De igen
valószínûsíthetõ, hogy a „sidó doktor”
törekvései, gondolatai feltétlenül hatottak
Eõsire és környezetére.

Eõsi korának gyermeke volt, fõúrnak
erõszakos, mohó birtokgyarapító, vallási
kérdésekben elfogult és türelmetlen. A
radikális unitáriusok közé tartozott. Idõs
korára a hatalom kegyvesztettje lett, visz-

szavonult birtokára, Szenterzsébetre – ez
a település lett a szombatosság bölcsõje
–, s itt, családi tragédiák hatására, a hit
kérdéseiben lelt elfoglaltságot és vigaszt. 

Ez idõben karolta fel Eõsi András Péchí
Simont, egy bizonytalan származású, ám
tehetséges fiatalembert. Tudunk Péchi
külhoni jeles egyetemek közötti peregri-
nációjáról, közismert volt széles látóköre,
mûveltsége, nyelvismerete, mely a hé-
bert is magába foglalta. Csak sejtjük,
hogy a taníttatás költségeit mentora, Eõsi
állhatta. A köztük lévõ bensõséges bizal-
mi viszonyt alátámasztja, hogy a gyer-
mekeit elveszítõ Eõsi Péchit fiává kívánta
fogadni, és halála elõtt õt nevezte meg
általános örökösének.

Péchi Simon Bethlen Gábor alatt emel-
kedett a legbefolyásosabb fõurak közé.
Hosszú ideig Bethlen legbelsõbb körei-
hez tartozott, fontos diplomáciai külde-
tésekben járt el, s elérte a kancellári
hivatalt is. Péchi bizalmi embere volt
Borsos Tamás, marosvásárhelyi polgár,
portai követ, ki hivatali teendõi mellett
kapcsolatokat épített ki a sztambuli 
szefárd zsidó közösséggel, rabbinikus ira-
tokkal, zsidó nyomtatványokkal és köny-
vekkel látva el a kancellárt. Péchi környe-
zetében tûnt fel Bogáti Fazekas Miklós is,
ki a kor jeles zsoltárfordítója volt. 

A SZOMBATOSSÁG HELYE AZ ANTITRINITÁRIUS

HIT ÉS A ZSIDÓ VALLÁS KÖZÖTT. Mai ismere-
teink szerint Péchi Simon az, ki nyíltan és
véglegesen szakított az unitarizmussal, ki
létrehozta a „zsidózók” vallási közösségét,
kialakítva a szombatos tanokat. 

A szombatosság kiindulópontja, az
unitarizmus a keresztény felekezetek kö-
zül az, amely a legtávolabb került a ke-
resztény dogmáktól, s a legközelebb az
ószövetség törvények elfogadásához.
Kimondva, kimondatlanul – hiszen az
unitáriusoknak ma is csak hitelveik van-
nak – az antitrinitárius eszmék tagadják
Jézus Krisztus istenségét, viszont – ettõl
keresztények – elfogadják Jézus messiás
voltát, s nem tagadják a megváltás be-
következtét. 
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Péchi és hívei ennél tovább léptek.
Abban nem kételkedtek, hogy Jézus
Krisztus a megjövendölt Messiás. Ám –
Péchi szerint – a küldetés meghiúsult, az
emberek szembefordultak Jézussal, s így
a megváltás mégsem következett be.
Isten és ember között mégsem jött létre
az új szövetség, ezért az ószövetségi tör-
vények továbbra is érvényben maradtak,
már csak azért is, mert Jézus sem a Tör-
vény eltörlésére, hanem a Törvény be-
töltésére jött az emberek közé. 

Péchi Simon alkotó keze alatt – nem
minden európai reformációs elõkép nél-
kül – egy új, sajátos, se nem keresztény,
se nem zsidó vallás született. Hívei, a
körülmetélés szertartásától eltekintve –
ezt, ha jól emlékszem, Bethlen tiltotta el,
nem is vallási, hanem praktikus, egészsé-
gi okokból – a zsidó szokások szerint
éltek, a vasárnap helyett a szombat szent-
ségét tartották, megülték a zsidó ünne-
peket, nem ettek disznóhúst, s a Péchi
által magyarra fordított zsidó imákat
mondták. 

FELLÉPÉSEK A SZOMBATOSOK ELLEN. Az új hit
Bethlen Gábor idõszakában terjedt – ez
volt a velük szembeni vallási türelem
egyetlen idõszaka. Ám 1618-ban Péchi –
valamilyen diplomáciai ügyetlensége
miatt – váratlanul kegyvesztetté vált, s
ezzel elvesztették a szombatosok a feje-
delmi udvarral a kapcsolatukat. Osztályré-
szük elõbb a gyanakvás, a mellõzöttség,
késõbb, egyre inkább az üldözöttség lett.

A szombatosokkal szembeni elsõ ke-
mény fellépés I. Rákóczi György nevéhez
fûzõdik. Az 1638-as dési pert három
tényezõ motiválhatta: egy nem túl veszé -
lyes összeesküvés, mely a Sztambulban
élõ Székely Mózest, az egykori fejedelem
hasonnevû, szombatos valláson lévõ fiát
kívánta volna a fejedelmi trónra segíteni;
a református vallás erõsítésének szándé-
ka; s nem utolsósorban a fejedelmi va-
gyon növelése a várható konfiskálások
által.

A dési per tipikusan politikai koncep-
ciós per volt. Több száz szombatost idéz-

tek meg és helyeztek vád alá (köztük
Péchit is). A bírák elrettentõ ítéleteket hoz-
tak, leginkább fõ- és jószágvesztést, a val-
lási tévelygésben elmarasztaltakkal szem-
ben. Ám volt egy menekülési kiskapu: a
megtértek számára biztosítva volt a feje-
delmi pardon. Gyõzött a fejedelmi aka-
rat, a bevádoltak sorra (feltehetõleg so-
kan színleg) betértek valamely bevett
felekezetbe, köztük maga Péchi Simon is,
ki még némely részbirtokát is visszakapta,
hogy lányát becsülettel kiházasíthassa.

Bár a dési pernek – végkimenetelét
tekintve – nagyobb volt a füstje, mint 
a lángja, mégis végzetesnek bizonyult a
szombatosság kilátásait tekintve. Ezzel a
jogi akcióval indult meg a szombatosság
törvényen kívül helyezése, és meg-meg-
újuló üldözése. 1662-ben Apafi Mihály
indított vizsgálatot ellenük, amely végül
egy 1670-ben lezárt jegyzõkönyvig jutott
el. 1717-ben az erdélyi Gubernium ren-
delt el újabb vegzálást, melynek követ-
kezménye az lett, hogy a leleplezett
szombatosok – a Habsburg uralkodó
örömére – a katolikus egyház kebelére
tértek. 1813-ban és 1817-ben újabb vizs-
gálatok következtek. Ismét találtak – igaz,
már csak két faluban – gyanúsakat, ám
õk azzal védekeztek, hogy mindannyian
jó katolikusok, szombaton csak azért nem
dolgoznak, mert külön fogadalmuk van
erre. (A fogadalmat pedig sem egyházi,
sem világi hatóság nem üldözheti.) Ez
annyira nyomós érv lehetett, hogy végül
maga a császár írta alá felmentésüket.

MAGYARSÁG ÉS TOLERANCIA . Jellemzõ,
hogy mi után kutattak az egyes falvakban
a vizsgálatokkal megbízottak: tudnak-e
olyanokról, akik nem esznek disznóhúst,
tudnak-e olyanokról, akik pénteken ki se
mozdulnak otthonról, s végül olyanokról,
akik vasárnap is dolgoznak.

Fölvetõdik a kérdés, hogy mennyire
volt környezetük toleráns a szombato-
sokkal szemben? Jegyzõkönyvek bizonyít-
ják, hogy feljelentõ mindig akadt. Ám
egy faluban, ahol a közösség tagjairól
mindenki mindent tud, a többség „cin-
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kossága” nélkül a szombatosság ilyen
hosszú ideig fenn nem maradhatott
volna. Más jegyzõkönyvek – a rendtartó
székely falu által vezetettek – ezt a tole-
ranciát bizonyítják. Az 1813-as vizsgá-
lódáskor Bözödújfalu helyi vezetõi mint-
ha a szombatosságról soha nem is hal-
lottak volna: a keresztény vallást sértõ
magatartást firtató kérdésekre csak holmi
paráznaságokról, utcán való káromlá-
sokról véltek tudni. Egy másik följegyzés
egy tûzesetrõl szól: egy-két ház, csûr
égett le akkor, mikor valaki szombaton,
szomszédjához akart átvinni tüzet, hogy
ott szívességbõl lángot gyújtson. Az eset
kivizsgálásakor senki sem kérdezte meg,
hogy vajon miért nem gyújtott tüzet a
maga otthonában az említett szomszéd,
miért másnak kellett ehhez átmennie!

Ezek a példák pedig mégiscsak azt
bizonyítják: némi tolerancia csak szorult a
magyarságba, még – emlegetett bará-
tom szerint, a „legsovinisztább székelyek-
be” is – ha évszázadokig megbújhattak
közöttük saját „zsidaik”.

Persze a helyzetük nem volt ideális. A
szombatos közösségek vigasztalan és
fenyegetõ környezetben, bizonytalan és
zaklatott társadalomban küszködtek fenn-
maradásukért. A 17. században még
több tízezerre becsülhetjük létszámukat,
nyílt színrelépésük idejére (1868) ez a te-
kintélyes létszám csupán 105 fõre olvadt.
A 17. század elején még olyan jelentõs
központokban is volt befolyásos szomba-
tos közösség, mint Kolozsvár és Maros-
vásárhely, ugyanezen század végén már
csak hét-nyolc eldugott településen lelték
fel õket az utánuk vizslató hatóságok. S
végül, a 19. században, pedig már csak
egyetlen székely falucskában – Bözödúj-
falun – volt meg a közös imához szük-
séges létszám.

EPILÓGUS. 1868-ban – többeket meg-
lepve – a bözödújfalusi szombatosok ki-
léptek a védekezõ hallgatásból, és nyíltan
kérték a zsidóságba való betérésüket.
Csatlakozni kívántak a falujukban éppen
akkor formálódó ortodox zsidó hitköz-

séghez. Az ortodox zsidóságban megvolt
a készség fogadásukra, ám a katolikus
egyházban a régi reflexek mûködtek,
szigorú vizsgálatot indítottak, fenyege-
tõztek. A megriadt szombatosok védel-
mére maga báró Eötvös József sietett
szabadelvû elkötelezettségével, s a kiépü-
lõ magyar liberális államrezon felsõbbsé-
gével. A katolikus egyház visszakozott, a
szombatosok utódai zsidóvá lehettek.

Az áttérés teljes volt. Magyar nyelvû
imáikat felváltotta a héber – bár nem ér-
tették –, a férfiak vállalták a körülmetélést
(elébb csak két öreg vetette alá magát a
kísérletnek, „mert ha belehalnak, õk már
eleget éltek”), öltözékükben a székely pa-
raszti viselet sajátosan – némelyek szerint
mulatságosan – keveredett az ortodox
zsidókéval, asszonyaik parókát kezdtek
viselni, és a helyi „igazi” zsidósággal kö-
zös zsinagógát építettek. Ez azonban azt
jelentette, hogy a szombatosság, mint
sajátos, különálló vallás megszûnt létezni.
Így is, úgy is megtörtént tehát a szom-
batosság beolvadása, igaz, nem az egyik
többségi felekezetbe, hanem egy eddig
elnyomott, szintén kisebbségi hitgyüleke-
zetbe. 

Itt akár be is fejezhetném a történetet,
ha a múlt században nem következett
volna be 1944 botránya, az észak-erdélyi
zsidóság magyar és német hatóságok
általi gettóba, majd haláltáborokba hur-
colása. A törvények értelmében a szom-
batosok utódai sem élveztek kivételt.
Hitsorsosaikhoz hasonlóan õket is a ma-
rosvásárhelyi gyûjtõtáborba szállították. 
A helybéli katolikus pap, Ráduly plébános
bátor és önfeláldozó fellépése következ-
tében a bözödújfalusi zsidó hitközség
tagjainak többségét – köztük némi csala-
fintasággal a faji törvények értelmében is
zsidónak számító személyeket is – sikerült
kimenteni. Azokon, akik nem vállalták a
már a régebbi üldöztetéskor is felkínál-
kozó szokásos egérutat, a legalább forma
szerinti áttérést, segíteni nem lehetett. Az
ortodox zsidók és az egykori szombato-
sok utódai közül sokan megjárták a pok-
lot, többségük oda is veszett. 
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A háború után Bözödújfalun e
különös zsidó hitközség már nem kapott
új erõre. A fiatalság elköltözött, az öregek
lassan kihaltak. Nem kedvezett a fenn-
maradásnak a xenofób, ateista, anti-
szemita román kommunista állam sem. 

A szombatosok megmaradt utódainak
helyzetét jól példázza az egyszeri cigány
esete, ki éppen valami megbízásból hé-
ber nyelvtant visz magával, mikor körül-
veszik a skinheadek. A vezérük, meglát-
ván a „zsidó írást”, megcsóválja a fejét:
„Cigány, cigány, miért rontod a helyze-
ted?” Romániában nem volt jó románnak
lenni se, de magyarnak, zsidónak még
kevésbé. Ezek után elképzelhetjük, mit
vállalt magára az, aki magyarként vállalta
zsidóságát is.

Az elején szóltam errõl, hogy egykori
barátom nem hitt a szombatosság léte-
zésében. És tényleg nehéz a helyzetem,
mert az idõ valóban kirostálta, az önkény
elpusztította a bizonyítékok többségét.
Ha valami csoda folytán egykori barátom
szóba állna velem, még Bözödújfalu zsi-
nagógáját se tudnám megmutatni, mint
ahogy magát Bözödújfalut se. Ez volt az
a község, amelyet a „Kárpátok Géniusza”
halálra ítélt, azzal, hogy a területén víz-
tárolót kell létrehozni. A falut elárasztot-
ták, a lakosságot szétszórták, városi „blok-
kokba” zsúfolták. Hogy ott valaha emberi
település volt, arra már csak a katolikus
templom tornya a bizonyíték, egyedü-
liként magasodva ki a tengerbõl. A job-
bára a szombatosok utódai által a 19.
században emelt zsinagóga mintha sose
épült volna meg. 

Zsidózók, vagy szombatosok? Voltak?
Nem voltak? Aki nem hiszi, merüljön a
mélybe, járjon utána! És ebben – nem
csak történetünk szempontjából – van va-
lami jelképszerû.

Olasz Etelka

Õseim
Árpád lovának nyerítését hallom,

kardok csattogását századokon át.
Földmûvelõ ükömet, ki lovak híján
eke elé fogta magát és asszonyát.

Lányok álmának porba hulltát,
mert nem volt mindig szép, ami igaz,

s hiába volt „Hit, remény, szeretet”,
mindig kevés volt a vigasz.

Nógrádi nagyapám házmester volt,
nyögte három emelet baját,

olasz nagyapámtól elvették a boltját,
s meg sem hallgatták a panaszát.
A Fényes szelek felkapta anyámat,

s röpítette egy poros faluig.
Apám ötvenhatban kapott pár „téglát”,

a Csillagbörtön hideg falait.

Választ keresni néha visszanézek
a messzi múltba nemzedékeken át,

s bár távolról és kicsit akadozva,
de hallom a tûnt idõk zaját…

Adamik Tamás

Templomban
Nézem a gyertyát.
Milyen szerényen
emészti magát
s mégis serényen.
Elámulok.

Ível a fénye,
ám egyre kisebb.
Elfogy a lénye,
Istenem, érted.
Megborzadok.

Én is lobogok.
Én is így égek.
Én is elfogyok,
jaj, de nem érted.
Elnémulok.
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A verõcei 
Fehér-hegyen

Itt fenn súgnak a felhõk
nékem, szólnak az erdõk.
Hozzám símul a hegység,
Nógrád fenyvese, Börzsöny
vélem õsi nagy egység.

Felhõ: „Pillanat itt fenn,
gyorsan pusztul a minden.
Pusztul élet, az eszme,
õsök szent hite. Pusztul
ember, teste s a lelke.”

Erdõ: „Élet e bomlás,
fájó látszat a romlás.
Sárban rothad a lombom,
hó, jég, tépdesi, rágja,
nyár jõ, újra kibontom.”

Hegység: „Nézz ide, társam!
Keltát, hunt ide vártam.
Marcus vert ide sátrat.
Mátyás erre vadászott.
Bízzál! Élnek a bátrak.

Kémleld hát a Dunának
fénylõ sávjait! Árad,
majd ismét leapad már,
folyvást csak lefelé ront,
mégis itt vagy a partján.”

Sarusi Mihály

A Túl-a-Gulág
meséibõl

Jappángyerök

Jappánnak is vehetnõk (osztálytársa-
dat), de ennyire azért ne túlozz.

Nem rossz fiú! Azt lehet mondani, nem
rosszabb a többinél. Átlagmagyar, ha
leszámítjuk némi keleti arcvonását (arcá-
nak valamelyes távol-keletiességét). Csak
hát, úgye, õsatyáink valahonnan az
Urálon túli – eszerint (tetszik, nem) ázsiai
– világból valóak (jöttek erre nyugatabbra
a mi kedves Közép-Európánkba).

Közepesnél valamivel jobb tanuló
(legföljebb az orosz neki jobban ment, a
számtan és mértan valamelyest kevésbé),
viselkedése a megszokott magatartástól
nem üt el (ebbe belefért, gondoltátok,
hogy egyszer nem adta vissza az úszó-
edzésben kölcsönkért különbejáratú
törülközõt, mert vagy elhagyta, vagy
továbbadta, a kölcsönzõ úszópalánta 
viszont évek múltán is rajta kereste, úgy
elverte érte az apukája). Szóval amúgy
nem rína ki várostok lakosságából – ge-
nerációja populációjából, fogalmazna
egy magát agyalágyulttá okoskodó
áltudós –; keleties arcvonással, mongolos
tekintettel, tatárosan kedves pofával, csu-
daszép hunn leányképpel (kerek fejû,
alacsony termetû, magyar emberrel és
nõszeméllyel) éppen eleget találkozol
hazánk e fertályán. (Mondottátok volt a
nagy Magyar Alföldön valahol.)

A beszédébõl sem derült ki sosem,
hogy bármiben más lenne, mint a többi
érházi fattyú, sõt! Éppen olyan, vala-
mennyire „õ”-zve ejti a magyar igét.
Hogy ne mondjam, édösnek az édest,
gyermöknek a gyereket, lelkömnek a lel-
kit, s természetesen jappánnak azt, ami
idegen az õ kicsi – a szögedi nemzetbõl
ide, a Partiumba szakadt – népének.
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Érfalva (valaha, még a Középkorban, a
tanító bácsi szerint mezõváros, mi több,
oppidium volt) – mely településünk alig
úszta meg tartósabb oláhjárás nélkül a tri-
anoni románkodást, s így épen hogy – az
álladalmi, úgynevezett magyar–román
gyepû itteni oldalára esett. Meglehet, ez
volt a baj (nem említettük még, 1944-
ben), mert a falura – pardon, volt mezõ-
városra, reménybeli kisvárosra – úgy rá-
szabadult a szeptember végi, október ele-
ji megszálló had, mintha legalábbis (az
akkor még hivatalosan is idõleges meg-
szállásnak nevezett, utóbb fölszabadítás-
nak hazudott bejövetel) a távol-keleti –
úgymint balkáni s szibériai – népek az-
napi honfoglalását készítenék elõ.

A soknemzetiségû sereg (az elejét,
valamint a hátulját finoman szólva csür-
hének is lehetett volna minõsíteni) –
óvatosan fogalmazva, mert ugyanígy a
rablógyilkos banda nevezet is épp eléggé
ül – leginkább persze oroszokból állt
(nemkülönben valamennyi ócsárló kife -
jezés az általuk ûzött nácikra). De (pláne
az eleve halálra ítélt élbolyban, valamint
a szökevényekbõl és más rendetlen,
úgymint elégedetlen, kielégületlen, éhes,
fázó, a szeretetet nagykéssel kierõszakolni
bármikor kész elemekbõl álló, utóvéd jel-
legûnek is tekinthetõ, szabadrabló, a
szovjet vörös hadsereg, valamint az átállt
román királyi had által is üldözendõ,
bandázó meg egyszemélyes magán-
különítményekbõl álló, a háború irtóza -
tától még állatibb viselkedésbe forduló
hordaszórványban) a zöm már nem a
muszkákból került ki. Éppen hogy a
„nemzetiségiek” tették ki a megszálló-
honfoglaló-felszabadító-önkényuralom-
terjesztõ „szövetségesek” randalírozó
katonáinak a többségét.

– Nem úgy van az, az orosz volt a
legállatibb!

Hagyjuk (felejtsük el) – borítsunk reá
fátylat –, térjünk mondandónkra!

Mondhatjátok azt is, leszámítva a ro-
mánságot, mert az oláh hadseregben

mutatóban ha volt néhány egyéb nem-
zetiségû baka.

– És a dél-erdélyi meg moldvai ma-
gyarok?

Ez sem tartozik ide.
Mondom, ne akarj összezavarni. (Nyil-

ván KGB-ügynök az illetõ.)
Hogy ne halogassuk tovább a dolgot,

mondjuk ki: Lala – Lajosból lett ez a
beceneve Horváthnak – egy japán tiszt
gyermeke!

Annyiban jappán, hogy nagyon nem
idevalósi (ha nem lenne ennyi posztkom-
csi, posztmodern, álliberális a falunkban,
azt is elárulhatnók, semmi több, „ide-
gen”!); eléggé másképp néz ki, mint a
helybéli – magyar, szlovák, német, ro-
mán, cigány, zsidó, szerb, ukrán s más
nemzetiségû – ember. (Pontosabban
embör!) Mert amúgy valószínûbb a bur-
ját, evenki, netán csukcs származása
Jappángyeröknek.

Így – persze – csak a háta megett mer-
te a falu hívni.

Egyszer valaki a szemébe mondta,
majdnem elsült a keze.

Szovjet-jappán? Az egyébként is
lehetett, hisz – miközben Magyaror-
szágtól még igen messze jártak a muszka
hadak – magyar-szovjet (szovjet-magyar)
katonái is voltak már a moszkvaiaknak!
Leginkább a szovjetkomcsi-vezetõ ma-
gyarkomcsik közül. Mongol-szovjet, kínai-
szovjet, kirgiz-, kazah-, tadzsik- s egyéb
közép- és kelet-ázsiai szovjet, hogy ne
kerülhetett Lala anyukájára?!

– Annyian voltak, mint az oroszok!
Mármint az oroszok.
(A muszkakatonák Lala édesanyjának a

leányságán.)
Nem akármi.
– Tudd meg!
Nem elsõre, közvetlen utána.
Hogy esett, mi nem, csak a hetvenes –

puha kádári években – derült ki. Ugyanis
(az idõközben a malomiparra speciali-
zálódó) Lala szülõanyja – mindaddig, mi
több, haláláig megõrzött vénlányságát
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igazolandó – kiállt a párt plénuma elé s
elzokogta:

– Szerelembõl lettem a szovjetelvtársé!
A szovjetkatonaelvtársé.
Nem csak úgy megerõszakolták – mint

hitték egészen odáig a buta helybéli
népek (fúj, mennyi bunkó – és naciona-
lista, még a szerelembõl is nemzeti kér-
dést kreáló – ember!) –, szó sem volt róla!

– Meg lehet engem erõszakolni?! –
tárta dús keblét a pártplénum elé bor-
zasztó határozottan Lala elvtársné (mert
utóbb csak így becézték a soviniszta hely-
béli hazudozók), ugye, hogy nem, szinte
lehetetlenség?

Arról azért nem beszélt, hogy tizenöt
évesen valamivel helyesebb kisleány volt.
(Tizenhat készült lenni, amikor feketén,
azaz szovjetmódra – lebabázott.)

Ne cifrázzuk tovább, megkapta – Lala
néni! – a „Szochazá”-t.

A morva életbe, mert amúgy Jappán-
gyerök igen megtanulta cifrázni a cifráz-
hatókat.

A fokszi-makszi érettségi birtokában
már-már emelkedés várt emberünkre –
mert közben, mi tagadás, megembere-
sedett, sõt, családot alapított s ma már
két (2) gyermeke van –, ám ettõl is elállt.

– Ha engem is becsuknak, kitálalok! –
ordította a derékszéki bíróság lépcsõhá-
zában az elsõ fokú tárgyalás szünetében
a nyolcadrendû vádlottként kihallgatott s
az ítélõszék elé állított szerencsétlen
flótás. A marha – ugyanis – nem beállt a
seftelõ vereselvtársak egyik csapatának
kisegítõ személyzetébe? Õ vitte – sajna
több esetben – a drótot, hogy s mint.
(Azaz mikor szabad a gazda.) Mikor s mi
a teendõ, ha magánkézbe akarják venni
– pártjuk kitartó útmutatására – az eddigi
köztulajdont.

Mondom, csak futár volt – tán azt sem
tudta, mirõl van szó –, de a többi õt is
behúzta a csõbe. A tárgyaláson úgy állt,
akik kitûnõ ügyvédeket fogadó fõbûnö-
sök (akik a szajrét hazavitték), rendre
kimossák magukat a – többszáz milliós,
1988-ban még igen súlyos – vádak alól,

Lala viszont ottmaradt a …hogy ne
mondjuk nyakig (az ürülékben). 

Mireföl – hogy szorult a hurok – el-
rikkantotta magát:

– Titeket fölmentenek, én meg vonul-
jak be a sittre?! Abból nem esztek – és tár-
gyalásba kezdett egy õt azonnal megro-
hanó pest-budai újdondásszal, mikor, hol
áll elõ azzal az igaz történettel, amelyre
(hogyne!) sosem derül fény e tárgyaláson
(sem).

Lalát szinte azon nyomban karonra-
gadta a megrettenõ fõelvtársurak egyik
szárnysegéde s már vitte is egy kis agy-
mosásra: semmi baj, õt is kihúzzák a
csávából, az eddigi tárgyalásmenet – val-
lomás, miegyéb – csak a nyomok eltün-
tetését, a bíróság (és a közvélemény)
megtévesztését szolgálta, eszük ágában
sincs róla megfeledkezni! Sõt, éppen
hogy nagyon hálásak neki eddigi kara-
kán viselkedéséért, a firkászokat meg
kerülje el, akkor nem kerül bajba. S a ke-
zébe nyomott (nyomatékul, valamint bi-
zonyság gyanánt) egy marék papírpénzt,
hogy átvészelje valahogy e nehéz na-
pokat.

Azért mondom, olvashattad volna Lala
arcáról a ki sem mondott választ, ha erre
a pillanatra épp a közelébe férkõzhettél
volna, de errõl szó sem lehetett. Lalát a
megrettenõ fõvádlottak úgy eltüntették,
mintha nem is szovjetjapán katonahõs
csinálta volna (hanem mondjuk egy ala-
muszi magyar baka).

Szochaza ide, Szochaza oda, akkor
már kapott volna – fölfüggesztve – vagy
három hónapot. (A fõvádlottak persze,
egytõl egyig szabadlábra kerültek, „musz-
kagyerekünk” ellen pedig ejtették a
vádat.)

Jappángyeröknek azóta nyomaveszett.
– Már akkor annyira szerettem a Szov-

jetuniót, hogy azonnal beleszerettem az
elsõ szovjet katonába, aki belépett a
házunkba! Anyámnak nagyon ellenére
volt a dolog, mindenáron el akart rejteni,
de én nem, már akkor erõs volt ben-
nem a nemzetközi osztályharc tudata és
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nyomban beleszerettem az ismeretlen
orosz, akarom mondani szovjet katoná-
ba! Nem volt ott, elvtársak, erõszaknak
nyoma sem! Inkább azt lehetne mon-
dani, én varrtam rá magam! Hogy na-
gyon kell a szerelme, elvtársak. Azon
nyomban meg is lett a drága, egyetlen
egy szem, szemem fénye, tiszta apja
nagyfiam! Elvtársak, hát ez történt, kom-
munista becsületszavamra ez a színtiszta
proletár igazság! Egyszer el kellett va-
lakinek mondanom, és én a Pártot válasz-
tottam.

Ámen helyett annyit, Laláné utolsó
éveire eléggé összetört, nem értette,
miért bolondult meg a világ? Annyira,
hogy semmibe veszi – hogy ne mondjá-
tok: kiröhögi – az õ legszentebb érzemé-
nyeit.

– Amikor Szása a kecskeólban ha-
nyattvágott – élcelõdött vele, igen sértõ
módon, az egyik szomszéd (azokat a
Jappángyerökcsináló idõket idézve), s
már nem volt kinek följelentenie.

– Szemét egy világ, én mondom –
szokta volt ( utolsó napjaiban) emlegetni,
s nagyon, de nagyon leste (míg olvasni
tudott), mikor bukik Jelcin.

Mert ha egyszer Odaát visszajönnek az
elvtársak, lesz itt tudom Isten, haddelhad.

Lala? Ha békén hagyják, rá sem ránt.
– Valahogy eddig is volt, valamikép-

pen eztán is lesz, nem igaz? – tárja a világ
elé, ha valaki kíváncsi, mit gondol e mái
változásokról a szovjetjappán öcsöktõl
származó érfalvi, lassacskán javakorabeli
ember.

Álmodni – anyja, atyja, valamint szülei
pártja helyett – (a nagyon várt) unoká-
járól szokott.

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
VII. RÉSZ

Szakács István Péter

Wass Albert az
elágazó történetek

parkjában
Az irodalom fikció és realitás sajátos

párlata, pontosabban fogalmazva külön-
féle valóságok titkos ötvözete, virtuális
világ, mely megteremtésének pillanatától
többet jelent alkotóelemeinek puszta
összegénél. Benne van írójának sorok
közé, szavak mögé rejtett sorsvonala;
hõsei által ugyanakkor lehetséges életei,
végzetei elképzelt ösvényein is elindul,
olyan összetett valóságot alkotva, melyet
immár lehetetlen eredeti alkotóelemeire
szétbontani, anélkül, hogy megsérte-
nénk egészségét.

Wass Albert a 20. század atomizálódó
világában, sorsfordító idõk tanújaként
drámai körülmények közepette teremtet-
te meg életmûvének virtuális valóságát, a
szó mûvészének szubjektív hitelességével
és a tényeket rögzítõ krónikaíró szenve-
délyes kitartásával gyûjtve össze a szét-
hulló világ darabjait. 

Kard és kasza c. mûve második részé-
ben, a Szemtanúság ban – a dilógia a
Mezõség és a Wass-család személyes
hangú, poétizált története –, van egy
szövegrész, mely kulcsfontosságú Wass
Albert emberi magatartása és írói stra-
tégiája megértéséhez. A múlt krónikás
megelevenítése után itt lép a szöveg vilá-
gába – „kicsigrófként” – a szerzõ. Gyerek-
korának meghatározó helyszínérõl, a
kastély azóta elpusztult parkjáról, s a ben-
ne játszó egykori gyerek-énjérõl így ír: „A
csöndet és nyugalmat keresõ órák
hosszat elandaloghatott a park kanyar-
gós ösvényein anélkül, hogy visszatért
volna ugyanarra a helyre. (…) Ebben az
elvarázsolt, fenyvesek közé zárt külön
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világban töltötte magányos gyermek-
éveit a kicsigróf. (…) Hatéves korában
már folyékonyan olvasott a kicsigróf, és a
park magányát benépesítette maga körül
a könyvekbõl megismert hõseivel. A
„felsõ fenyves” alatti tisztáson Vak Bottyán
újra és újra megkergette a császár laban-
cait, a kis tó alatti réten Rákóczi Ferenc
serege döntõ gyõzelmet aratott az oszt-
rákokon, Bem apó pedig újra és újra
kiverte az országból a kozákokat. Mert
valahányszor a kicsigróf nem tudott
belenyugodni a könyvek betûibõl életre
kelõ mese végébe, újrajátszotta azt a
maga külön világában, s a vereségeket
dicsõséges gyõzelmekké álmodta át.” 

Ez a néhány mondat, a szerteágazó
ösvényeken történelmet játszó, sorshely-
zeteket átálmodó kisfiúval, jelkép értékû –
az egyéni sorsot és az életmûvet tekintve
egyaránt. Három idõsík, a történelmi, a
személyes és a fiktív rajzolódik ki, ágazik
szét és kapcsolódik össze végül e meta-
forikus képben.

A történelmi idõ a 20. század, történel-
münk tragédiáktól terhes szakasza, nem-
zeti, politikai és társadalmi kataklizmák
kora – háborús veszteségek, Trianon,
embertelen diktatúrák idõszaka –, melyek
utórezgéseit ma is érezzük. S mindennek
elõzményeként a magyarság korábbi tör-
ténelmének már-már menetrendszerû
pontossággal bekövetkezõ katasztrófái,
melyeknek traumatikus hatását világ-
alakító játékkal kompenzálja a parkbeli
kisfiú, hiszen még nem tudhatja, hogy a
leghosszabbnak nevezett század, ama
nevezetes huszadik, mit tartogat számára.

Ezt a századot ugyanis, mely szá-
munkra már történelemkönyvek lapjain
sárgul lassan, megállíthatatlanul (a Times
Világtörténelmi Atlasz utolsó, huszadik
századot bemutató fejezetének fényképe
is immár a pusztulásra figyelmeztetõ do-
kumentummá vált. A fényképen ugyanis
a fotográfusi varázslatnak köszönhetõ-
en még egyben látni a Világkereske-
delmi Központ ikertornyait és a Szabad-
ság szobrot, a valóságban azonban már 

csak a francia szobrászmûvész alkotása
árválkodik, arról tanúskodva, hogy a
legszentebb emberi érték, a szabadság
mennyire ki van szolgáltatva a történelem
sötét, irracionális erõinek), egyszóval ezt
a végeérhetetlennek tûnõ századot Wass
Albert személyes idõként is megélte.
Életének kilencven esztendejében megta-
pasztalta a történelem tektonikus, ország-
részeket elszakító, emberi sorsokat össze-
kuszáló, könyörtelen mozgását. A régi
Magyarország széthullásával járó drámai
helyzetet és a kisebbségi lét megaláztatá-
sait, a hajdani világ visszatérésének
örömteli káprázatát és a második világ-
égés poklát, a reménytelen küzdelmet és
a menekülés kálváriáját, az emigráció ide-
genségét és az új otthon teremtésének
erõt adó elhatározását. Otthonát hagyta
itt a második világháború végén, a Mezõ-
séget, Erdélyt, Magyarországot. Fákat,
virággal szegélyezett ösvényeket hagyott
itt, napsütötte, füves tisztásokat és csobo-
gó patakokat, õrt álló fenyõket és tó kék
vizét, borzolt erdõgerincet és kopár hegy-
oldalt, dombok hullámzó vonulatát és
erdõket. Mindazt, ami az élet értelmét,
szépségét és biztonságát jelentette szá-
mára. A parkot, ahonnan gyerekkorában
izgalmas, titkokat sejtetõ ígéretként látta
kibontakozni maga körül a rejtélyes, küz-
delemre és munkára serkentõ világot. 

És még itt hagyott valamit: a türelmet-
lenül életére törõ halált. Négy emléke-
zetes alkalommal került vele szembe
itthoni élete során. Elõször gyerekkorá-
ban találkozott vele, sodró, tajtékos víz-
áradat fölött, egy deszkapallón félrelép-
ve. A negyvenes évek közepén azonban
nem a zúgó, örvénylõ víz alól elõmeredõ,
hegyes cölöpcsonkok képében lesett rá,
mint akkor, elõször, hanem az új hatalom,
a szovjet mintára berendezkedõ rendszer
részérõl. Visszaemlékezések bizonyítják,
hogy ezt is ösztönösen kerülte ki, mint a
mélybõl rávicsorgó rémet. Csak évekkel
késõbb derült ki ugyanis, kósza hírekbõl
elõbb, hogy távollétében a kommunista,
nacionalista hatalom eszközeként mûkö-
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dõ kolozsvári népbíróság néhány nap
alatt lefolytatott koncepciós perben õt és
édesapját, Wass Endrét halálra ítélte.
Vádlói cinizmusára vagy primitívségére
vall (talán mindkettõre), hogy még
áldozataik nevét sem tudták helyesen
leírni, abbéli mohó igyekezetükben,
hogy minél hamarabb megkaparinthas-
sák egy arisztokrata származású, szóki-
mondásáról ismert, erdélyi magyar író
vagyonát. (E kafkai per jellemzõ adaléka,
hogy sebtében megíratott tanúvallomá -
sokon alapszik, s maga az író sem tudta,
hogy mivel is vádolják.) Ez a halál, a le-
számolni, a nyomtalanul eltüntetni, emlé-
kezetbõl kitörölni akaró halál aztán a
nyomába szegõdött a tengerentúlon is.
A hazai hatalom nem nézhette jó szem-
mel Wass Albert Amerikában folyta-
tott kisebbségvédelmi tevékenységét. Az
1964-ben általa alapított Amerikai Ma-
gyar Szépmíves Czéh és a Danubian
Press kiadó valamint a Transylvanian
Quarterly idõszakos kiadvány ugyanis az
erdélyi magyarság sorsát vitte angolul és
magyarul a világ színe elé. Valóságos
hajtóvadászatot folytattak ellene – siker-
telenül –, hogy hallgatásra kényszerítsék.
S ez a lejárató kampány még halála után,
napjainkban is tart, megnehezítve kano-
nizálását.

Wass Albert szépirodalmi munkássága
az emigráció szabad, ám visszhangtalan
közegében teljesedett ki. A történelmi és
a személyes lét idejének sajátos ötvözetét
alkotta meg mûveiben: a fiktív idõt.
Tapasztalásból és továbbgondolásból,
ráció és intuíció együttes hatásából,
valóság és képzelet egymáshoz illesztett
részeibõl kerekedett ki az életmû egésze,
ez az erdélyi magyar irodalomban párat-
lan gazdagságú virtuális világ. 

A pusztulástól megmenekült író onnan
folytathatta, ahol kortársainak el kellett
hallgatniuk. Így íródhatott meg, válhatott
a könyvek megjelenésével olvasói él-
ménnyé mindaz, ami rólunk szól és hoz-
zánk, ama elhallgattatott huszadik század
történéseibõl. Trianon máig sajgó hatása

és tanulságai az Ember az országút
szélén-ben, a szüleink és nagyszüleink
által suttogva emlegetett „magyar világ”
a Jönnek lírai riportjában, a szerteágazó
és újból összetalálkozó életek izgalmas
sorsvonalai az Elvész a nyom-ban, mely
Közép-Kelet-Európa drámai helyzetét,
törésvonalait rajzolja meg, s ugyanakkor
az itt élõ emberek sorsközösségét is, min-
dennek dacára. A kommunizmus ember-
telen arcáról rántja le a hazug megváltás
álarcát az Antikrisztus és a pásztorok címû
parabola-regényben, a semmi emberek-
re alapozó, az erõszak és a mohóság
könyörtelen törvényei szerint mûködõ
kommunista diktatúra tragikusan hiteles
modelljét tárva elénk. Iszonyatos képet
rajzolva az emberi kiszolgáltatottságról. A
völgybeli falu, zárt, hagyományõrzõ, biz-
tonságosnak tûnõ mindennapi életét,
melyet humánusra csiszolódott törvé-
nyek kormányoznak, felforgatja, mega-
lázza, majd megsemmisíti az idegen,
embertelen hatalom. Virtuális valóság ez,
mely Chilétõl Csehországig bárhol lehet-
ne a világon, mégis fájón ismerõs: a fé-
lelem és aljasság, a gátlástalan hatalom-
vágy és kapzsiság ugyanis nem ismer
határokat. 

Másféleképpen is határtalan ez a való-
ság: a hit ereje járja át. A legmélyebb
ponton ott rejtõzködik annak a meggyõ-
zõdése, hogy mindig újrakezdhetõ az
élet. A regény keretes szerkezete mindezt
hangsúlyossá teszi. A nyitóképben fel-
tûnõ fiú, Emánuel, hamis eszméktõl el-
csábítva, a rontást hozza a völgybe,
melynek õ is áldozata lesz, amikor urai
számára haszontalanná válva rabságba
hurcolják. Hosszú évek múltán tér haza –
a regény zárófejezetében – idegenként,
megtörten és megfáradva az elhagyatott
faluba, melynek romjain buja, biblikus
idõket idézõ vegetáció tenyészik, a termé-
szet újból hatalmába kerítette azt, amit 
az ember elrontott. A faluban már csak 
az öreg sírásó él, aki a halál szolgálatá-
ban átvészelte a katasztrófát, és estén-
ként, munkaadóját várva, a maga szá-
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mára ásott sírgödörbe tér nyugovóra.
Elõtte azonban harangszóval összehívja
a környék madarait és megeteti õket. Õ
az, aki összefoglalja a történteket, s a
gödörben levonja a keserû tanulságot: „–
Furcsa – mondta lassan, csöndes dör-
mögéssel –, furcsa, hogy még sohasem
gondoltam erre ilyenformán. De hátha a
mi Istenünk, aki elhagyott volt bennün-
ket… hátha õ is csak egy ilyen semmi,
vén sírásó volt egy óriási égi faluban, ki
utolsónak maradt az Istenek közül…?
Aztán egy napon… nem harangozott
többet? Felnézett onnan a sírgödörbõl,
föl egyenesen az idegen arcába. Szemei
tágak voltak, szinte ijedtek, választ ke-
resõk. De az idegen ott fent csak állt,
bámult le a sírba, és hallgatott.”

A választ egy vak asszony adja meg, ki
társaival, egy nõkbõl, férfiakból és gyer-
mekekbõl álló kommunában a falun kívül
él, s aki szívével látja a dolgokat, azt a
valóságot, ami a csak szemmel nézõk
számára örökre láthatatlan marad: „Az
elsõ titok az, hogy mindnyájan testvérek
vagyunk. Bárhol születtünk is, bármi le-
gyen a nevünk. (…) A második titok,
hogy nincsen nagyobb öröm, mint adni.
Adni azt, ami a mienk. (…) Mindenkinek.
(…) A harmadik és legnagyobb titok is be
van írva a Jó Könyvbe. (…) A mannáról
szólt a titok, amit Isten az embernek
megígért. (…) Minden napra annyit,
amennyi arra a napra kell. (…) Úgy
élünk, mint a gyerekek – bólintott az asz-
szony –, ez a titok kulcsa, Emánuel. Vala-
kinek a gyermekei vagyunk. S gyermek-
nek lenni jó.”

Hosszú évtizedek teltek el e mondatok
leírásáig azóta, hogy egy magányos
kisfiú, a kicsigróf világtól elrejtett, bizton-
ságosnak hitt birodalmában, a hajdani
elvarázsolt park ösvényein bolyongva
képtelen volt belenyugodni a vigasztalan
valóságba, és törékeny, illékony álmokkal
felvértezve szállt szembe vele. A park 
már régóta nem létezik, elpusztította a
történelem könyörtelen forgószele. Wass

Albert sincs már az élõk sorában. Halála
körülményeire máig nem derült teljes
fény. Könyvei olvasása közben mégis
azon kapjuk magunkat, hogy elágazó
történetek elvarázsolt parkjába léptünk,
világunkat kiegészítõ csodálatos valóság-
ba, melyet eddig gonosz kezek elfüggö-
nyöztek elõlünk, s ahol a csalogató, titkos
ösvényeket szegélyezõ virágok szirmai és
a ritka fák levelei mind azt susogják
fülünkbe, hogy a valódi álmok szépsége
és varázsereje abban rejlik, hogy meg-
foghatatlanok s éppen ezért elpusztítha-
tatlanok is, mint a börtön rácsai között
besuhanó üde, tavaszi szellõ.

Wass Albert

Zsoltár és trombitaszó
Ültem a kertben és hallgattam a ta-

vaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az
ekék és boronák, a falu útján lassú moz-
gású emberek jártak. Valami ünnepies
békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte
tapintani lehetett, szagát érezni, mint ré-
gen, iskolás koromban, mikor a vasárna-
poknak levendula- és ódon templomsza-
guk volt.

A vasárnapi nyugalom, a jól végzett
heti munka nyugalma érzett a csöndben,
mely a falu fölött s a kert fölött azon a
délelõttön szétterpeszkedve lebegett,
mint valami nagy, láthatatlan, tiszta felhõ.
Az ilyen tavaszi csönd a legcsodálatosabb
valami. Egységes és tömör, mint maga a
természet ébredõ és követelõ rendje. De
ugyanakkor valósággal mozaikszerû: ezer
meg ezer apró hangból és színbõl tevõ-
dik, mozdulatból és mozdulatlanságból,
az ember el se hinné, mennyi minden
van együtt egy ilyen tavaszi csöndben.

A délelõtti napfényben fürdõ kert
élénkzöld hallgatásán mint apró kis kék
selyemszalagok lebegtek csokorra kötve 
a rigók könnyû füttyei. A fülemüle szava
széles tarka szivárványt húzott keresztül
ezen a csöndön, s a vadgalambok búgá-
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sai, mint apró lila tollak díszítették, akár-
csak bokrok tövét az ibolyák. Valahol bé-
getett egy bárány s egy kakas kukorékolt,
s ez a két hang is könnyû volt, úszott és
lebegett a békesség fölött.

Ilyen volt az a csönd, amelyikben ül-
tem a kerti padon, vasárnap. Istentisztelet
ideje volt. Házunkba már begyûltek a fa-
lu magyarjai, topogva helyezkedtek el az
ebédlõszobában. A hegyen át megérke-
zett gyalogszerrel a tiszteletes úr is, mint
hosszú esztendõk óta mindig.

A rigófütty cifrázta kerti csöndben ül-
tem mozdulatlanul. Lentrõl a falu alatti
rétrõl, ahol a leventék gyakorlatoztak,
szaggatott trombitaszó szaladt föl vidám
lábakon, s úgy nyílott ki a vasárnapi falu
fölött, mint valami játékos színû piros
virág. Szinte táncoltak a hangok a kert fái
közt, hetykén, legényesen. Aztán egy-
szerre csak meghallottam a zsoltárt,
ahogy házunk nyitott ablakán kihullt s
szétomlott a tavaszi napsütésben.

„Te benned bíztunk eleitõl fogva…”

Szempillantás alatt összekeveredett a
két hang a csönd nagy kék burája alatt, a
zsoltár hangja, meg a trombitaszó. Külö-
nös keveredés volt, szinte zavartan hall-
gattam, s egyszerre régi képek árnyéka
vetõdött az emlékezetemre.

Igen, abban a pillanatban történt, mi-
kor a zsoltár és a trombita hangjai össze-
keveredtek a fülemben. A hangok egyszer-
re mélységet nyitottak valahol, és ebbõl a
mélységbõl tisztán és világosan kibomlott
a múltak képe, és a múltakon keresztül szi-
várványosan átívelt az életünk is.

Zsoltár és trombitaszó. Ez a két hang
kísérte életünket végig, ameddig csak
emlékezetem látott, s azon túl is, ahogy
tudásom a múltakat ismerte. Mindig csak
ez a kettõ: zsoltár és trombitaszó. Néha
csak az egyik, néha csak a másik, s olykor,
nagyszerû, vagy borzongató pillanatok-
ban, együtt a kettõ.

Ahogy ott a kerti padon ültem a két
hang között s a nagy tavaszi csöndben:

láttam magunkat, régi gyermekeket,
ugyanabban a kertben, egy régi napon. A
falun huszárok mentek ár, pompás lova-
kon, szólott a trombitájuk, s mi, gyerekek
nagyra tárt szemekkel csodáltuk õket. Csil-
logó kardját kötette apám is, pengett sar-
kantyúja a lépcsõ kövén, s a nagyszobá-
ban kis csoport magyar – vénasszonyok,
vénemberek – lehajtott fejjel keresték az
Istent, aki egyedül tudhatta a jövendõt.
Nagyapám és nagyanyám is ott ültek kö-
zöttük könnyes szemmel, s míg mi a hu-
szárokat csodáltuk: õk apám harcos útját
ajánlották Isten figyelmébe, aki indult a
hazát védeni. Reszketve és öregesen, tört
hangokkal döcögött a zsoltár odabent, s
kint elnyelte hangját a nóta és a trom-
bitaszó, mint ahogy a fegyverek józanító
hideg csillogását is elfödte a sok-sok ta-
vaszi virág.

Dehogyis figyeltünk mi a zsoltárra ak-
kor. A huszárokra meresztettük szemün-
ket, apámban gyönyörködtünk, aki olyan
volt közöttünk, mint a mesébõl kilépõ
királyfi, ahogy indul a hétfejû sárkány
ellen virág és trombitaszó között.

A mese elment, sokáig híre sem volt.
Aztán hirtelen nagyon csúnya, ismeretlen
mesévé változott, soha olyant nem hal-
lottam addig. Nem a királyfiak gyõztek,
hanem a sárkányok.

A nagyszobában megint szólott a zsol-
tár. Úgy látom ott magunkat, mintha ma
lett volna. Tél volt, ködös, didergetõ, em-
bertelen és félelmetes tél. Ültünk a széke-
ken, most már nagyon sokan. Most már
alig fértünk. Most már mi is ott ültünk s
azok is, akik akkor velünk együtt fegyvert
és virágot csodáltak, énekeltek és irigyke-
dõ szemmel mesét álmodtak a huszárlo-
vak lábai elé. Mind ottan voltunk, falubeli
magyarok, azon a napon. Pedig még csak
vasárnap sem volt az a nap.

És szólott a zsoltár. De úgy szólott,
hogy mindenki sírt bele, „Perelj Uram
perlõimmel…” – zokogták kétségbeesett
vívódással a szavak, és kint a falu útján
akkor is katonák meneteltek, s a zárt abla-
kokat megremegtette olykor a trombita-
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szó. Csakhogy ez a trombitaszó nyers volt
és idegen, s a katonák, akik a szavára vég
nélkül jöttek: lomposak, idegenek és go-
rombák voltak, letépték falunkról a békét,
a nyugalmat, a rendet, és betaposták a
téli út hideg sarába.

Attól kezdve csak a zsoltár maradt
nekünk, a trombitaszó másoknak jutott.
Nekünk nem zengett, csak kiabált, durván
és hetykén, barbár kegyetlenséggel. Ha-
nem a zsoltárt nem lehetett elpusztítani.
Ott a kerti padon ülve tisztán és világosan
láttam, olyan tisztán, mint még sohasem,
a zsoltárt, ahogy, mint egy nagy láthatat-
lan kötél, összefûzött bennünket eltéphe-
tetlenül. És rikoltozhatott a trombitaszó és
kurjantozhattak idegen énekek, a zsoltár
megnõtt és felülemelkedett három falun
és emberen, és akkora nagy hatalmasság
volt, hogy ma is emlékszem, amikor ezt
énekeltem: „Erõs várunk nekünk az Isten, 
és fegyverünk ellenség ellen…” – valóban
úgy éreztem, mintha fegyver volna a ke-
zemben. A zsoltár már nem is magunknak
szólott akkor, nem is az Istennek talán.
Magyarul szólott és mindazoknak, akik el-
lenségeink voltak abban az idõben. Azok-
ban a komisz, vad esztendõkben, melynek
emlékezetétõl még ott, a vasárnapi békes-
ségtõl csöndes kertben is összeszorultak 
a fogaim s a kezem ököllé merevedett,
anélkül, hogy észrevettem volna.

Ültem, s nehéz esztendõk fekete szeke-
rei dörömböltek át a lelkemen. Ad-e az
élet valaha is kárpótlást azokért az eszten-
dõkért? Amiket akkor elvesztettem, fiatal-
ságban, szabadságban, abban, hogy a fe-
jemet fölemelni sem bírtam, ad-e valamit
az élet azért a sok csúnya látásért, amit a
szemem akkor magába szívott, azért a sok
undorért és förtelemért, ami a lelkemet
akkor békétlenné mázolta?

A csönd hallgatott a kert fái közt. Hall-
gatott a falu is, nem tudott felelni.

Abban a percben a bokrok közül elõ-
pattant vidám kacagással a fiam. Odahív-
tam magamhoz. Megfogtam a kezét s
egy darabig nem szólottam semmit. A
gyermek megérzett valamit abból, ami a

lelkemben volt. Mintha hûvös lehelet érte
volna, arcáról lehervadt a kacagás. Egé-
szen komolyan állott mellettem.

– Hallod? – kérdeztem hirtelen.
A rigódallal cifrázott csenden keresztül

újra és egészen tisztán hallatszott a ház-
ból kiömlõ zsoltár szava, s ugyanabban a
pillanatban lent a leventék trombitája fe-
lelt rá.

– Melyiket szereted jobban?
A gyermek figyelte az összefonódott

hangokat. Aztán csillanó szemmel, hirte-
len felelt.

– A trombitát!
– S miért a trombitát? – faggattam

tovább.
A gyermek elakadt, gondolkodott. Kis

arca nagyon komoly volt abban a perc-
ben, szinte idegen.

– Mert – mondotta lassan – a trombi-
ta olyan, hogy mindig menni kell, és elõ-
re nézni, ha hallja az ember… és ez szép,
menni, és elõre nézni, mint a katonák.

Abban a pillanatban világosan és
tisztán megéreztem, hogy a gyermek el-
találta a helyes szavakat. Igen, a trombita
olyan, hogy elõre viszi azt, akihez szól.
Elõre, jó sorsba, vagy rossz sorsba, de
mindig elõre és mindig fölemelt fejjel,
büszkén, hetykén, kicsit dacosan és na-
gyon sok lelkesedéssel. És ez a szép ben-
ne éppen. Menni tanítja az embert, sár-
kányölõ királyi-kedvvel, valami lelkes, szép
örömmel, ami maga az élet értelme.

És egyszerre tisztán láttam a trombita-
szót, és tisztán láttam a zsoltárt, és a ma-
gunk életét a kettõ között. A trombitaszót,
amelyik elõre visz, és a zsoltárt, amelyik
helyben áll. Szelíd erõvel, de rettenetesen
nagy erõvel áll helyben a zsoltár, s aki
beléje kapaszkodik, azt semmiféle vihar
kimozdítani nem képes onnan.

S egyszer megértettem azt is, hogy
miért volt minden úgy, ahogyan volt. Mert
csak a trombitaszóra ügyeltünk azon a
régi-régi gyermekkori napon, mi és apáink
is. Csak néhány reszketõszájú öreg me-
nekült a zsoltárhoz akkor, akik már közel
állottak az elmúláshoz és az Istenhez, s így
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megérezték a jövendõ kénköves szagát,
amit elõlünk eltakart a csillogó lelkesedés.
Elõször csak a trombitaszó volt, ami be-
töltötte világunkat… azután csak a zsoltár
maradt. Semmi egyéb.

Egyszerre azt is megértettem, hogy
miért szép az, ha egyszerre hallja az
ember mind a kettõt. Mert mind a kettõ
kell ahhoz, hogy nemzet és ember nem-
zethez és emberhez méltó életet tudjon
élni ezen a világon. Elõre menni és meg-
maradni a zsoltár szavával: ez az ember
és a nemzet legnagyobb törvénye.

S egyszerre, ott, a kerti padon, három
év után megértettem magát a fölszaba-
dulást is; a zsoltár mellett csak nép vol-
tunk. A trombitaszó által lettünk nemzetté
megint. Ahogy erre gondoltam, tisztán
és világosan láttam magunkat azon az
emlékezetes augusztusi napon, dübörgõ
szívvel és föllobogózott lélekkel a nagy-
szobában állani és könnytõl csillogó sze -
mekkel énekelni a zsoltárt, amely így
hangzott akkor: „Isten áldd meg a ma-
gyart…” – és kint idegen trombitaszó
mellett, mint vert hadsereg menetelt el
falunkból huszonkét esztendõ kínja és
szenvedése és a fülünkben halkan föl-
riadt a régi huszártrombita.

Igen, és hirtelen azt is megértettem,
hogy ez a története az egésznek.

Állottunk mozdulatlanul a zsoltár sza-
vaiba kapaszkodva, hosszú, nyomott esz-
tendõkön át. Míg év évre szállt el a fejünk
fölött. Szelíden és gyönge-védtelenül, de
a szelíd védtelenség emberfeletti erejével
álltunk a helyünkön, míg az idegen trom-
bitaszó jött, belerikoltott zsoltárainkba és
aztán elvonult megint. Mi pedig álltunk 
a zsoltár árnyéka alatt… és magyarok
maradtunk.

Ennyi volt az egész.
Ma pedig folytatjuk a nemzetek útját,

régi trombitaszóval a fülünkben, ahol
apáink abbahagyták.

Az Ország, 1943. július 10., 13. szám

Wass Albert

A léleklátó
Kele Jánosnak, a testvér szomorú szeretetével

Úgy jár itt az emberek között,
mint ki messzi nagy hegyekrõl jött.

Arcán a mindenttudók mosolyával
bölcs-szelíden néz szembe a világgal.

Keresztül lát álarcon, jelmezen.
Elõtte minden ember meztelen.

Minden titok mélyébe belelát
és mosolyogva mindent megbocsájt.

Mert minden mögött, ami emberi,
a rejtett összefüggést keresi.

A titokzatos aranyfonalat,
mely valahol a mélységben halad,

s túl emberen és sorsokon felül
egy fenséges titokban elmerül.

Hányszor gondolta már, hogy megtalálta!
De beleveszett újra a homályba,

és nem maradt más, csak a vak zavar,
az örvény, amely sorsokat kavar,

a rontás, amely lelkeket emészt,
és bánatot lát csak és szenvedést,

és embert, hitványt, põrét, aljasat,
ki rothadást rejt rongyai alatt.

Csak nézi, nézi tehetetlenül,
míg minden bánat benne összegyûl

s úgy áll a roppant súly alatt, hajolva,
akárha költõ, vagy próféta volna.

Bajorerdõ, 1947. november.
(A Szászrégeni néplap közlése alapján)
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Válaszúti betlehemes
Paradicsom tûkertjébe',
arany szõnyeg leterítve,
azon van egy rengõ bölcsõ,
az Úr Jézus fekszik benne,
jobb kezében arany vesszõ,
bal kezében arany alma,
azt az almát fel-feldobja,
fel-feldobja, ki-kifogja,
az angyalok összegyûlnek,
összegyûlnek, énekelnek,
a madarak csiripelnek,
s az emberek ünnepelnek,
nem láthatnék szebb termõfát,
mint a Jézus kereszt fáját,
mert az vérrel virágozik,
Szent Lélekkel gyümölcsözik.

(Énekmondó Füleki Renáta, Válaszút.
Lejegyezte Harangozó Imre)

Balázs Ildikó

Két levél

Adalék egy készülõ 
Wass-monográfiához

Wass Albertnek, a nyugati magyar iro-
dalom jelentõs képviselõjének teljes írás-
mûvészete jajkiáltás a trianoni békediktá-
tum során elcsatolt, tágabb értelemben
vett Erdélyért. Nem csoda hát, ha az el-
múlt évtizedekben agyonhallgatták. No-
ha teljes életmûvét most folyamatosan
jelenteti meg a pomázi Kráter Mûhely
Egyesület, valamint a marosvásárhelyi
Mentor Kiadó, úgyhogy lassan bestseller-
ré válnak regényei, irodalomtörténeti sze-
repe valójában tisztázatlan.

Az okok, amelyek életmûvének itthoni
– a történelmi Magyarország területén
való – közlését késleltették, nem képezik
jelen írásom tárgyát. Csak utalok rá, hogy
hiányzik egy objektív, az írói életmû sok-
színûségét feltáró monográfia. Elsõsor-
ban ez ösztökélt arra, hogy, a minden

tekintetben „élõ” – s a szójáték kínálja ma-
gát: – kortárs irodalmat oktató tanár Wass
Albert mûveivel foglalkozzam. Eközben
fedeztem fel Wass Albertet önmagam
számára is: azt, hogy mûveinek íze, illata
van, mely megfog, írói világa pedig lebi-
lincsel és elkötelez.

A második okom származásom: Balázs
Róza nagyanyám Déstõl 8 kilométerre, a
mezõségi Szásznyíresen született. Jóma-
gam születésemtõl, 1965-tõl huszon-
három éves koromig „Ceausescu Romá-
niájában” éltem, s életemben számtalan
kapcsolódási pont kínálkozik a Wass
Albert regényeinek hátterét képezõ tör-
ténelmi, társadalmi, politikai események-
kel. Õ a „régi román világ”, én pedig a
második trianoni döntés utáni Nagy-
románia magyarellenességébõl kaptam
életre szóló kóstolót – ami gondolkozáso-
mat hajlékonnyá, viselkedésemet bizo-
nyos határig diplomatikussá, ám értékei-
met, életfelfogásomat szilárddá edzette.

Harmadik okom ugyancsak személyes.
Wass Albertnél mindössze egy évvel fiata-
labb apám, Balázs András (1909–2000),
a harmincas évek végén fiatal gazda-
tisztként az író vasasszentgotthárdi (ma:
sucutardi) birtokán „szolgált”. Itt ismerke-
dett meg elsõ feleségével, Kelemen
Magdolnával, aki az „idõs gróf” feleségé-
nek, Wass Endrénének közvetlen alkal-
mazottja volt. 

1921-ben a román földtörvény követ-
keztében államosították és szétosztották a
– többnyire magyar – nagybirtokokat. Így
a vasasszentgotthárdi Wass-uradalom

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA

KOLOZSVÁR 1. (T. P. FOTÓJA)



64

nem biztosított kellõ megélhetést sem a
Wass családnak, sem apáméknak, mint
alkalmazottaknak. Így apám a regátba, az
olténiai Craiova környékére ment az akko-
ri Vajda Sándor (Alexandru Voda) minisz-
ter János nevû fivérének egy tagban
maradt földbirtokát igazgatni.

Noha a Wass család alkalmazásában
töltött rövid szolgálat a nagyon hosszú,
megpróbáltatásban, nélkülözésben, böl-
csességet igénylõ, bonyolult élethelyzet-
ben bõvelkedõ élet viszonylatában kevés-
nek tûnik, mégis, mint kortársakban,
több közös vonást fedeztem fel bennük.
(Wass Albert 90 éves korában önként
távozott, apám hosszú szenvedés után
92 éves korában hunyt el.) Az ugyancsak
anya nélkül felnõtt apám tisztelte Wass
Albertet, s még habitusbeli tulajdonsá-
gokat is „eltanult” tõle, amelyek számom-
ra gyermekként bizalmasan tapadtak
apám aurájához, s amelyekre Wass Albert
regényeinek olvasása közben ráismerek,
mint történeteinek cselekvéshordozóira.
A szivarozás – gesztusként, de nem élet-
viteli tartozékként – példa erre: 

– Csak akkor gyújtottam rá, ha meg-
kínált szivarral „a gróf” – emlegette apám,
ha a dohányzás szóba került. Noha
apámnak gazdatisztként több arisztokra-
tával is dolga, mondjuk úgy: munkája
volt, „a gróf” az õ szóhasználatában egye-
dül az írót jelentette. „Az idõs gróf” pedig
annak apját, Wass Endrét. Apám, aki egy-
általán nem volt mesélõ kedvû ember,
más grófról nem tett említést.

S ahogy néha visszaemlékezett a tiszta
eszû, az ésszerûség határáig takarékos,
ám humoros, vadászatot kedvelõ „gróf”-
ra, ugyanúgy mosolyogva emlegetett
egy szellemileg leépült Wass-családtagot,
aki élete alkonyán nemcsak a közvetlen
környezetében élõ emberek nevét, ha-
nem a közhasználatú szavakat is elfelej-
tette, s mindennapos tevékenysége
különféle, összekevert magvak hamupi-
põkei válogatásából állt.

– Maga izé, hozza csak ide azt az izét –
kérte a magvas tálat. – Én azt szoktam...

Az író elsõ feleségének az édesanyja,
Siemers Ilona, aki Wass Albertnek egyben
nagynénje is volt, könyvet írt a Wass
családról, amelyben elismeréssel említi író
unokaöcs-vejét, akit nemcsak a mezõségi
táj, a benne lakó emberek ihlettek meg,
hanem széles rokonságának egynémely
furcsára sikeredett, különféle tagja is: a
„Farkasmama” (a Farkasverem Vénasz-
szonya), a három vénlány, akik aggko-
rukban is kérõre vártak, fittyet hányva az
idõ múlásának, mely csúfondárosan eljárt
felettük (Csaba regényének három nõ-
alakja). Simers Ilona Wass-kor címû
könyvének illusztrációi, fényképei közül
kettõt láttam az apám albumában is: az
egyiken az író Vid fiával és egy dajkával,
egy másikon a vasasszentgotthárdi ud-
varház, elõtte lovasfogattal. Apám szûk-
szavú emlékezéseinek objektivitását iga-
zolja ez a dokumentum értékû könyv is,
mely németül íródott, s magyarul a kissé
együgyûen nagyzoló Wass-kor címet
kapta a fordítóktól. (Sajnos a marosvá-
sárhelyi Mentor Kiadó nem tünteti fel a
könyv eredeti német címét, mely felte-
hetõleg Die Wass-Zeit lehetett, s így
jelentésmezeje bõvülne ,kor'-ra, ,korszak'-
ra, ,idõ'-re, ám semmiképpen nem ját-
szana rá a magyar ,vaskor' fogalmának
nosztalgiázó, héroszi múltat idézõ jelen-
tésére.)

Apám 1990-ben ismerte fel a Duna
Televízióban a „volt gazdáját”, s elérzé-
kenyült. A mûsorban az író felhívást tett
közzé: arra kérte a televízió nézõit, hogy
küldjenek neki tárgyi emlékeket, fényké-
peket, melyek a régi otthont idézik. Wass
Albert 1990-ben még szembe tudott
nézni a fájdalmas múlttal. 

Ekkor vette ki apám a családi albumából
azt a két fényképet, melyek közül egy meg-
jelent a Wass-korban is: A tarantász lóval.
Sajnos a fényképek nem jutottak el a flo-
ridai címzetthez, így apám levelet íratott
velem az írónak, s a levélváltást itt közlöm
némi aggodalommal, mert eszemben van
egy Wass-felmenõ véleménye az ilyen do-
kumentumok közzétételérõl.
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„...es ist eine unerlaubte und unsitt-
liche Handlung, auch nur eine Zeile von
einem Schriftsteller zu veröffentlichen,
die er nicht selber für das grosse Pub-
licum bestimmt hat. Dieses gielt ganz
besonders von Briefen, die an Privat-per-
sonen gerichtet sind. Wer sie drucken
lässt, oder verlegt, macht sich einer
Felonie schuldig, die Verachtung ver-
dient...” 1.

[…meg nem engedett és erkölcstelen
cselekedet egy írónak akárcsak egyetlen
sorát is közölni, melyet õ maga nem
szánt a nagyközönségnek. S ez különös-
képpen vonatkozik az olyan levelekre,
melyeket magánszemélyekhez intézett.
Aki ezeket kinyomtatja vagy kiadja, áru-
lást követ el, mely megvetést érdemel…]

A fenti idézet Wass Ottilia késõi feljegy-
zései közül való: a Kemény Zsigmonddal
való „regényé”-hez, beteljesületlen szerel-
méhez fûzött rövid kommentár. 

Ám Wass Albert nincs már az élõk so-
rában, így nem kérdezhetem meg, hoz-
zájárul-e ahhoz, hogy apám levelét s az õ
arra írt válaszát közzétegyem. Mégis
remélem, hogy nem követek el árulást.

[1996.]
Tisztelt Gróf Úr! 

1939-ben az Ön szentgotthárdi bir-
tokán gazdasági teendõket végeztem. A
napokban örömmel értesültem a Magyar
Rádió hullámhosszán keresztül, hogy jó
egészségnek örvend, aminek hasonló
korú idõs ember létemre nagyon meg-
örültem. Az üggyel kapcsolatban jutott
eszembe Önnek a Magyar Rádión keresz-
tül 1990-ben tett felhívása, melyben csa-
ládi ereklyéket kért közeli ismerõseitõl.
Abban az idõben borítékba helyeztem 2
db. családi képet, amelyeket el szerettem
volna küldeni Önnek, de mivel nem is-
mertem az Ön címét, a Magyar Rádión
keresztül voltam kényetlen továbbítani.
Mindez ideig sem a rádiótól, sem Öntõl
semmiféle visszajelzést nem kaptam. Fel-
tételezem, hogy a küldemény nem jutott

el Önhöz. Az egyik kép a Berta nevû ne-
velõnõt ábrázolta, mellette Vid nevû, kb.
kétéves kisfia, valamint a kisebbik gyer-
mek a gyermekkocsiban. A másik kép a
Taranta2 nevû vadászszekeret ábrázolta
befogott lovakkal, s a szekéren az udvar
személyzete, rajta a Jánoska nevû erdész-
szel, Rebi szakácsnõvel, valamint Kele-
men Magdával, aki közvetlen alkalmazott-
ja volt az idõsebbik grófnõnek. Tudatom
továbbá, hogy Kelemen Magdával még
az év végén mind a ketten eltávoztunk az
udvarból, s karácsony elõtti napokban
Székelykálon megesküdtünk. Jelen levele-
met Debrecenben lakó lányom közvetí-
tésével küldöm […] 3. 

Jómagam jelenleg Marosvásárhelyen
lakom, s nyugdíjazásom elõtti idõben
többször átutaztam Szentgotthárdon szo-
morúan látva az ottani pusztítást.

Tudatom továbbá a riporternõ, É. Sza-
bó Márta nevét, aki – állítása szerint – a
fényképes levelet, melyet 1990-ben küld-
tem Önnek, átadta az Ön kedves feleségé-
nek, aki Budapesten épp átutazóban volt. 

Szeretném megtudni, hogy mi lett a
küldemény sorsa.

Válaszát várva további jó egészséget
kívánok. Kérem a választ a lányom nevé-
re, Debrecenbe küldeni.

Tisztelettel,
Balázs András, született 1909.

Levélbeli érdeklõdésemre E. Szabó
Márta riporternõ tudatta, hogy a képeket
átadta az író feleségének. Ám az író nem
kaphatta kézhez, mert a fenti levélre a
következõ válasz érkezett:

[Írógéppel írt levél]
1996. Május 1. 

Kedves jó Ildikó!

Édesapja kért meg hogy erre a címre
küldjem válaszomat. Bizony az idõ erõ-
sen elszaladt fölöttem s fölötte is, de ezen
már nem segíthetünk. A régi otthon már
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nincs: semmi se maradt belõle, csak az
emlékeink. Édesapja küldeményét sajnos
nem kaptam meg. De nem is fontos már.
Én féllábbal oda-túl vagyok már s fiaim,
bár öten vannak, sajnos beszélni se
tudnak már magyarul. Az amerikai jólét
és ennek elnyerhetõ lehetõségei meg-
babonázták õket. Több mint féléve nem
láttam már egyiket sem.4 De már nekem
sincs sok idõm hátra és akkor „hazatérek”
megint Isten országába, kedves-szép
Erdélyembe. S ha az ÚR lehetõséget
nyújt ahhoz, hogy idõnként „kísértet” is
lehetek: jól megriasztom a bocskorosok
leszármazottait!

Szeretettel: 
[kézírással] Wass Albert bácsi

Életem egy része könyvek közt telt el.
Szûkszavú apámat, aki végigélte hol ma-
gyar, hol román állampolgárként ezt a
századot, én, mint kései gyerek, mindig
könyvvel a kezében láttam. Bár olvasmá-
nyairól nem beszélt, mégis idõrõl idõre
kezembe adott egy-egy könyvet:

– Ezt olvasd el. 
Majd némán követte az olvasmány

sorsát, egy-két célirányos kérdéssel ellen-
õrizte, hogy végére jártam-e a könyvnek,
s utána közölte velem egymondatos
véleményét. A funtineli boszorkányról így
nyilatkozott: 

– Olyan mint a Víziboszorkány. Ki is
írta azt?

– Kemény János. 
Amikor apám könyvespolcára megsze-

reztem a rendszerváltás után közvetlenül
megjelent A funtineli boszorkányt, melyet
már vaksága miatt nem tudott végig-
olvasni, Marosvásárhelyre hazautazva
többször neki akartam fogni a trilógiának,
melyet nyári olvasmánynak szántam. Ám
az szõrén-szálán eltûnt. Betûéhes sógo-
rom elvitte. S mire végigolvastam Wass
Albert szinte teljes életmûvét, az „Ezt ol-
vasd el!”-adósság kamatozni kezdett. 

Wass Albert életmûvét már nem elég
végigolvasnom. Írnom kell róla. 

Lábjegyzet:
1 Dr. Kántor Lajos: Czegei Gróf Wass Ottilia az

Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevõje.
Erdélyi Tudományos Füzetek, Szerk. Dr.
György Lajos, az E.M.E kiadása, 1938/96. sz.
(2129. leltárszámmal), Cluj 1938. – 22. l.
(2129. leltárszámmal)

2 Tarantász: orosz szó, jelentése „rugózatlan,
fedett utazókocsi”. A képen egy szekér volt,
melynek leszedték az oldaldeszkáit, így akár
tíz személy is felfért rá lovagló ülésben.

3 […] jelzetû kihagyást ott alkalmaztam, ahol a
levél a személyes adataimra vonatkozik. B. I.

4 Wass Albert fiaira vonatkozó közlése elkesere-
dett hangulatából fakadhatott, ezért ezeket a
mondatokat nem valóságtartalmuk miatt,
hanem a szöveghûség kedvéért közöljük. 
(A szerkesztõ)

Beyer László

Zöld álom

Wass Albertnek odaátra

Kint-bent vad viharok tépnek,
hadat üzenek most néktek,
míg az arany züllik, pereg,
haza vezet a szeretet.

Eljött hát az én országom,
csupa zöldben szundikáljon,
öreg fenyõ, kis csemete,
költözzetek a szívembe!

Csíkszentimrefürdõ, 2002. július 10.
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A Kráter Mûhely Egyesület szervezésé-
ben új, hagyományteremtõ rendez-
vénysorozat indult Kárpát-medencei
Keresztkötõdések Költõtalálkozó cím-
mel. A tervek szerint két évenkénti
gyakorisággal megrendezendõ találko-
zókat a „Vár a Vízen” elnevezésû ren-
dezvény nyitotta meg, 2002. decem-
ber 11-én, szerdán a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában. A jelenlévõk a
száz éve született költõfejedelemre,
Illyés Gyulára emlékeztek.
A találkozót a házigazda, Turcsány Péter
nyitotta meg, aki bevezetõjében arra
emlékeztetett, hogy Illyés Gyula versei-
ben mindvégig a szegények pártosa ma-
radt, ugyanakkor legalább ennyire a ma-
gyar történelmi múlt letéteményese is. 
Ferenczi László professzor úr elõadásá-
ban felhívta a figyelmet arra, hogy Illyés,
„a nagy egységesítõ”, népben, nemzet-
ben, világegyetemben, mindamellett
egyénben is gondolkodott mindig.
Nemcsak itthon, de külföldön, különö-
sen francia nyelvterületeken is ismert-
ségre és elismertségre tett szert. Életmû-
vébõl kirajzolódik a XX. századi magyar
történelem, s ezen keresztül a XX. száza-
di európai történelem is.
Ferenczi Lászlót követõen Turcsány
Péter egy egészen más arculatát mutat-
ta be Illyés életmûvének, a költõ mû-
fordításain keresztül. Többek között ki-
emelte a mind ez ideig kevéssé kutatott,
Boris Pasternakhoz fûzõdõ kölcsönösen
termékenyítõ kapcsolatát.
A rendezvény délutáni részében a
jelenlévõk kötetlen beszélgetés for-
májában folytatták a komoly szellemi
vitát Illyésrõl, a költõ leánya, Illyés
Mária, és a Magyar P.E.N. Klub elnöke,
Benyhe János mûfordító társaságában.

(N. M.)

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINK ANYAGI
ÉS ERKÖLCSI SEGÍTSÉGÉT:

„VÁR A VÍZEN”
Garai István

A száz éve született
Illyés Gyula emlékére

Iszonyú kor, amelyben éltél.
Alkotni úgy, hogy magad mögött
érezned kelljen egy bulldognak
lihegését, mely üldözött

eszmélkedésed óta százszor,
mert hámjába fogni akart.
Körüludvarolt, érdemrendet
adott s ódát is kicsikart.

Látványos útra kényszerültél?
De tudtad, mi a képes beszéd.
Az összhangzat tán nem volt teljes,
s kritika tárgya lett vers-zenéd.

Jelképeket sûrûn elemzõ
stílust használtál, s mûhelyednek
titkát sokáig ki nem adtad,
inkább keringtél, mint egy gyermek.

Pokoli játék volt – tudom jól.
Ám történelmi szereped erre
kényszerített, s nem menekültél
vészt látva se búvóhelyekre.

Bércen, lapályon harsány hangot
mellõzve a föld és a nemzeti 
érték kincseit védted holtig –
s mi lelkünk mélyén, beteljesíteni

vágytad versben és tanulmányban.
Egy asztalnál ülni veled
felemelõ volt s én csak mondtam
a kisebbséget ért sérelmeket.

Dedikált könyved õrzöm máig:
benne nemzetsors, új igék.
Legyen áldott, ki ilyen oltárnak
szenteli egész életét.

Gyula Bátyám, soraid õrzöm.
Rövid, de biztató szavak.
Mint pincemélyben égõ gyertyák:
mindent bevilágítanak.

2002. november 21.

VILÁGBESZÉD



68

Zsille Gábor

A lengyelek és Illyés
Egy november végi este Illyés Gyula

nyomába eredtem a krakkói Jagelló
Egyetem nagykönyvtárában. Arra voltam
kíváncsi, ugyan olvasható-e tõle bármi is
(titokban persze a verseire gondoltam)
ékes lengyel nyelven. Nem kellett csalód-
nom – még titokban sem. A katalógus-
ban lapító húsz-huszonöt cédulából pil-
lanatok alatt kiderült, hogy Illyés lengyel
recepciója igen gazdag. Nem csupán a
Puszták népe (Lud puszty), illetve a Petõfi
(Petöfi) nagymonográfia jelent meg több
kiadásban is, de az Ebéd a kastélyban
(Obiad w palacu) címû elbeszélés is, to-
vábbá egy esszéibõl készült válogatáskö-
tet. Hanem a húszegynéhány katalógus-
cetlinek mindez csupán a felét jelenti… 
A másik felét az adja, hogy a könyvtárban
a lengyel nyelvû kötetek mellett összesen
tizenkét Illyés-mû magyar kiadása is meg-
található: a Puszták népe és a Petõfi mel-
lett gyakorlatilag valamennyi, a Szépiro-
dalmi Kiadónál megjelent verseskötete…

Illyés költészetét lengyel nyelven két
kötet mutatja be: mindkettõ válogatás, és
mindkettõ az akkori legrangosabb len-
gyel kiadó, a varsói székhelyû PIW
(Pañstwowy Instytut Wydawniczy, rosszul
csengõ fordításban: Állami Könyvkiadó
Intézet) gondozásában készült. Az elsõ
kötet 1967-ben jelent meg Poezje (Versek)
címmel – mindössze ötvenhét oldalas,
tehát rendkívül szûk válogatásként. Ezt a
Kiadó is így érezhette, a megkezdett for-
dítói munka pedig nyilván tovább folyt,
hiszen három évvel késõbb, 1970-ben
megjelent a Poezje wybrane (Válogatott
versek) címû kötet, amely a maga száz-
húsz oldalas terjedelmével immár hûsé-
ges, átfogó képet adhatott az akkor hat-
vannyolc esztendõs Illyés fél évszázados
költõi munkásságáról. Megjegyzendõ,
hogy e mû az elõzõ kiadás bõvített vál-
tozataként annak teljes versanyagát tar-
talmazza.

Érdemes elidõznünk egy percre a
kiadói háttérnél. Illyés versei a Biblioteka
Poetów sorozatban láttak napvilágot,
amelyet legpontosabban talán a Költé-
szettár szóval magyaríthatunk. E sorozat
a lengyel-, illetve a világirodalom legfon-
tosabb költõit bocsátotta közre – rangjá-
ról mindent elárul, ha felsoroljuk, mely
szerzõk jelentek meg Illyéssel egy évben:
Anna Ahmatova, Goethe, Baudelaire, Ta-
deusz Borowski, Puskin, Walt Whitman.

A Válogatott versek kötete összesen
negyvenegy költeményt tartalmaz, hat
oldalas utószó kíséretében. Az anyag
szemlátomást gondos válogatás ered-
ménye. A táj-, illetve a munkások életérõl
írott versek mellett tartalmazza például a
9, rue Budé címû költeményt, amely a
húszas évek párizsi emigrációjának állít
emléket – közelebbrõl a Szent Lajos-
szigetnek, ahol Illyés szálláshelye volt. 
A válogatás ívébõl feltétlenül kiemelkedik 
a Bartók címû nagyszabású opusz, nem-
különben a négysoros strófákból álló
Árpád. A legfõbb érdekesség azonban az
Egy mondat a zsarnokságról szerepel-
tetése: a fordítás rendkívül szöveghû,
hangulatilag is sikerült munka, s maga a
tény, hogy olvashatjuk, sokat elárul a for-
dító, de még inkább a kiadói szerkesztõk
politikai beállítottságáról, kurázsijáról –
mondhatni tanúságtétel értékû.

A fordítás és a kísérõtanulmány teljes
egészében egy kitûnõ lengyel irodalmár,
Artur Miêdzyrzecki munkája, a nyersfor-
dításokat pedig az akkori legrangosabb
magyar polonista, Kerényi Grácia készí-
tette. Az 1922-ben, Illyéssel ellentétben
hagyományosan értelmiségi családból
született Miêdzyrzecki a második világ-
háborút a Lengyel Hadsereg tüzéreként
harcolta végig. 1946 és 49 között elõbb
Bolognában, majd Párizsban tanult poli-
tológiát – Illyés költészetéhez való vonzal-
ma alighanem innen: a franciás mûvelt-
ség, a francia szellem közösségébõl. A
hatvanas évek közepétõl a Lengyel Író-
szövetség alelnöke volt, 1980-tól a Len-
gyel P.E.N. Klub alelnöke, majd elnöke.
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Francia és angol nyelvrõl fordított, ám a
magyar irodalom tolmácsolójaként is
jelentõs érdemeket szerzett. 1996-ban
hunyt el. Felesége, a ma is aktívan alkotó
Julia Hartwig az egyik legkitûnõbb len-
gyel költõnõ.

Kísérõtanulmányában Miêdzyrzecki
behatóan ismerteti Illyés életrajzát, el-el-
idõzve a párizsi emigráció fejezeténél.
Aragon, illetve Eluard révén felidézi a
Szajna balpartjának kávéházaiban üldö-
gélõ Illyést, a viseltes pelerinben társalgó
huszonéves költõt, aki a neki szegezett
kérdésre: Honnan érkezett?, karját szét-
tárva rendszerint csak annyit válaszolt:
Uraim, a Dunán is túlról. Errõl többet
nem is mondhatok.

Illyés temperamentumát, a nemzeti
kultúrában betöltött szerepét Miêdzy-
rzecki Bartókéval állítja párhuzamba: folk-
lorisztikus kötõdésüket, a magyar hagyo-
mányokat a világ szellemi áramlataival
ötvözõ mûvészetüket rokonnak ítéli.
Meglátását alighanem érdemes további
megfontolás tárgyává tennünk…

Meglepõnek tûnik, hogy a lengyel
szerzõk tolmácsolása Illyés sokrétû for-
dítói munkásságának csak viszonylag
szerény szeletét jelenti. Pályatársai: Jékely
Zoltán, Kálnoky László, Nagy László,
Nemes Nagy Ágnes, Rónay György,
Szabó Lõrinc, Vas István, vagy akár Zelk
Zoltán tucatszám fordították lengyel
költõk mûveit, nem beszélve az önálló
Tadeusz Ró¿ewicz-válogatást készítõ
Fodor Andrásról, fõként pedig Weöres
Sándorról, aki több kötetnyi lengyel ver-
set (például Miron Bia³oszewski, Czes³aw
Mi³osz, Wis³awa Szymborska tollából) ül-
tetett át magyarra.

Illyés legfontosabb ilyen jellegû mun-
kája egy korszakos remekmû, Stanis³aw
Wyspiañski: Menyegzõ címû drámájának
fordítása. Wyspiañski, ez a mindössze
harmincnyolc évet élt, 1907-ben elhunyt
krakkói zseni festõként, díszlettervezõ-
ként, költõként és drámaíróként is mesteri
életmûvet alkotott. Egyik legismertebb

drámáját, a Menyegzõt 1901-ben mutat-
ták be – a mû a lengyel mitológia és
tündérmesék világának újrateremtése,
nyakon öntve a századforduló társadal-
mának szatirikus ábrázolásával, nemkü-
lönben hazafias politikai utalásokkal. Illyés
hosszan dolgozott a fordításon: különféle
okokból a munka újra és újra megszakadt
– csaknem egy évtized alatt készült el.

Versfordítások tekintetében csupán
három költeményrõl beszélhetünk: mind-
három a Bojtár Endre szerkesztette
Lengyel Költõk Antológiájában jelent
meg, 1969-ben. Az elsõ költemény Artur
Miêdzyrzecki: Az én õrült barátaim címû
verse. E fordítás egészen bizonyosan
gesztusként született: Illyés így kívánta
meghálálni a költõtársnak áldozatos for-
dítói fáradozását. Választása nem vélet-
lenül eshetett éppen e versre, hiszen a
megénekelt õrült barátok mind-mind
Európában bolyongó sorsüldözöttek és
emigránsok, kik összejönnek néha, /
összeöleli õket Mozart, / s ifjúmód csillog
a pupilla… E sorok Illyés számára az õ
évtizedekkel korábbi párizsi hontalan-
ságát idézhették fel, mi több, talán saját
magát is az õrült barátok között érezte…

A másik két Illyés-fordította költemény
szerzõje W³adys³aw Broniewicz. Címük:
Munkások, illetve Temetésem. Az 1962-
ben elhunyt Broniewicz (az ötvenes évek
legvégén magyar nyelvû kötete is megje-
lent) a forradalmi marxizmus híveként a
lengyel szocialista líra vezetõ proletárköl-
tõjének számított. További jellemzéséhez
elegendõ a Munkások egy-két sorát
idéznünk: Virrad a reggel a tettre. /
Kézbe a csákányt, a kalapácsot. / Vasból
várakat itt, / ott paptalan templomot
százezerével! / (…) Verjük a vasat, mi – /
Ó, mi / kovácsok százmilliói! Ezzel szem-
ben a Temetésem címû vers, amelyben
szülõföldjérõl szól, néhány emberi gon-
dolatot is tartalmaz: Dehogy is vágyó-
dom innen én el, / legtöbbem ez a táj 
a világon; / itt a Visztulával, a mazóvi szél-
lel / zúgott el gyerekkorom, ifjúságom. /
Ablakom elõtt nyárfa, mezõség – /
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szívemig érzem: ez Lengyelország… Min-
dent egybevetve feltételezhetjük, hogy
Illyés nem önként jelentkezett Broniewicz
verseinek, kiváltképpen nem a Munkások
rémségeinek fordítására: amolyan köte-
lezõ gyakorlat, elvtársi fejekbõl kipattant
pártfeladat lehetett ez, amelyet homályos
okokból éppen rá osztottak.

Illyés Gyula munkásságának lengyel
nyelvû vonatkozásairól – váratlan aján-
dékként – ennyi került elõ egy krakkói
olvasóteremben.

Mohácsi Árpád

Az obsitos 
és a százszorszép

(Illyés Gyula mûfordításairól)

„Az obsitos szétdarabolja a sorvadó lányt, 
aztán összerakja, s az százszorta szebben 

lép le az ágyról.”
Illyés Gyula idézte mese

A mûfordítás – ma már tudom – nem
léhaság, nem játék a betûkkel és nem is
puzzle. Kívánatos hozzá a fantázia, de a
szárnyalásnak egyfajta meder kell, külön-
ben nem érvényesül. A fordítás egyszerre
alázat és szárnyalás, s e kettõ – verej-
tékezett tudás! – kölcsönösen föltételezi
egymást.

Alázat és szárnyalás – Illyés Gyula hasz-
nálja ezeket a szavakat saját mûfordítói
ars poeticájának megfogalmazásakor. A
hûség nem egyszerûen a forma- és
szöveghûséget jelenti, még csak nem is 
e kettõ összekapcsolását, hanem annak 
a sajátosnak vagy egyedinek a vissza -
adását, ami az eredetit megismételhe-
tetlenné teszi. 

A mûfordítás tehát egyfelõl élvezet és
erõpróba. Ha Illyés Gyula vagy más nagy
költõ mûveli, akkor azonban küldetés is.
Nem egyszerûen tolmácsolásról van szó,
nem arról beszélek, hogy nyelveket nem
beszélõ olvasókhoz is eljutnak így szö-
vegek. A nemzeti irodalom tudatos bõví-
tésérõl van szó. A magyar költészetben 

a kezdetektõl létezik mûfordítás, legjobb-
jaink mindig szívesen és sokat fordítottak,
ezek a fordítások pedig beépültek a ma-
gyar irodalomba. Persze egyfajta furcsa
kettõsség érvényesül itt is, mert vannak
olyan versek, amelyeket minden nem-
zedék lefordít magának, de Hamlet 
nagymonológja akkor is a klasszikus
Arany-szöveggel hangzik el, ha a darabot
egyébként újrafordított szöveggel játsz-
szák. Mondhatjuk, hogy a magyar költé-
szetben vállalt feladat a mûfordítás. Illyés
Gyula mûfordítói vállalkozásában pedig
külön figyelemreméltó, hogy egy tuda-
tosan megfogalmazott költõi program
része a mûfordítás. Illyés azt mondja,
hogy a nagyvilághoz való viszonyunkat
nem szabad, hogy az a kisebbrendûségi
komplexus határozza meg, hogy az
angolok vagy a franciák és többi ún.
nagy nyelvek mit ismernek a magyar iro-
dalomból, ez legyen csak az õ sze-
génységük (bár Kertész Imre Nobel-díja
más dimenzióba helyezi ezt is), nekünk az
a fontos, hogy mi ismerjük-e õket, hogy
mi gazdagodunk-e az õ irodalmuk leg-
javával. Ez az a koncepció, ami kijelöli
Illyés Gyula életmûvében a mûfordítások
helyét.

A mûfordításnak tehát helye van a
nemzeti irodalomban, de az egyes mû-
vek helyiértéke mégis eltérõ. Vannak
olyan fordítások, amelyeknek az a leg-
fõbb jelentõsége, hogy egyáltalán létez-
nek, és bár esztétikai értékük nem túl
magas, de a segítségükkel mégis megis-
merhetõk az eredeti mûvek bizonyos
sajátosságai (nagyon kis nyelvek eseté-
ben, vagy nagyon hosszú mûvek ese-
tében szokott elõfordulni). Itt puszta
információátadásról van szó. A másik
véglet, amikor egy vers azért fontos, mert
egy nagy költõ írta, valójában átköltésrõl
van szó, ilyenkor az adott szöveg nyu-
godtan besorolható az adott költõ saját
versei közé (Ady). A két véglet között
pedig számos átmeneti stáció van, de
ezek már nem kategorizálhatók, mert túl-
ságosan esetlegesek a mûfordítás eszté-
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tikai értékének megítélési szempontjai.
Tagadhatatlanul vannak azonban szeren-
csés esetek, amikor a kiemelkedõ költõ
fontos mûvét sikerül kiválasztania egy
konzseniális fordítónak, aki minden meg-
valósítási nehézség ellenére pontosan
eltalálja az egyébként járhatatlan átjárót
Szkülla és Kharübdisz között.

A Nyitott ajtó már a címével is azt su-
gallja, hogy tágra kell tárni a kapunkat a
nagyvilág felé, és be kell tudnunk fogad-
ni Örök barátainkat, az Idegen költõket.
Szabó Lõrinc vagy Kosztolányi, de Illyés
más barátai, mesterei és tanítványai is
létkérdésnek tekintik a mûfordítást.

A Nyitott ajtó szerkezetében érdemes
észrevenni a versek kategorizálását. Az
európai költõket idõrendben helyezi el,
nem külön nemzetek szerint. Így kerülnek
egymás mellé orosz és francia költõk
vagy Burns és Voltaire. Mintha ezzel is azt
akarná sugallni, hogy a magyar iroda-
lomban mindig is egységes volt Európa –
és mi a magunk részérõl mindig is a ré-
szének gondoltuk és gondoljuk magun-
kat. Saját megfogalmazása szerint azt
akarja ezzel bizonyítani, hogy az egyes
korszakokban a költõk mindig felülemel-
kednek a nemzeti lét szûkös korlátain, és
különbözõségük ellenére nagyon is egy
nyelvet beszélnek. Mert mondhatjuk,
hogy a mûfordítás játék, a mesterségbeli
tudás csiszolásának eszköze, ismeretter-
jesztés és információátadás, hódolat ide-
gen ajkú mesterek és barátok elõtt, de
Illyés Gyula életmûvének tükrében a
hangsúly mégis másra terelõdik, a népek
közötti kommunikációra, a megértésre és
megértetésre, végsõ soron saját magunk
megértésére és mélyebb megismerésére.
Hiszen a mûfordítások beépülnek a befo-
gadó nyelv nemzeti irodalmába, tükrö-
zõdnek a mûfordító saját írásaiban, az
idegenbõl ismerõs és barát válik. A mai
kor politikai nyelvén fogalmazva ezt
hívják európai gondolatnak.

(Illyés Gyula: Nyitott ajtó, Európa,
Budapest, 1963; válogatott versfordítá-
sok; késõbb bõvítve: Nyitott ajtók)

Kipke Tamás

Beatrice 
leveleskönyve

elhibázott verseskötet

(1.)
Beatrice,
higgye el nekem (miért hinne nekem?,

miért hinne egy idegennek, egy õszülõn
kopaszodó, szõrös képû, megereszkedett
testû férfinak, az ilyenektõl szokták óvni
lányukat az aggódó anyák, merthogy
ezektõl minden kitelik, „majd még nyito-
gatja a ballonkabátját…”), higgye el ne-
kem (miért hinne nekem?, az a tény, hogy
huszonnégy év különbséggel ugyan-
azon a tavaszi napon születtünk, nem
biztos, hogy jelent valamit), Beatrice, higy-
gye el nekem (nekem, aki alig vagyok
fiatalabb az édesapjánál; tekinthet atyai
barátjának, öreg rajongójának, egy jó íz-
lésû idegennek, akinek megakadt magán
a szeme; tekintsen, aminek akar, csak te-
kintsen, mert akkor látom a szemét),
Beatrice, higgye el nekem, Danténak
éreztem magam két napon át Ibéria
égboltja alatt, a nyolcszáz éves katedráli-
sokban, a verítékezõ kõfalak között, a ró-
zsaablakok mennyországszínében, ha a
talpam alá nézett volna, a talpam és a
föld közé, talán látta volna azt a keskeny
rést (nem volt könnyû úgy tennem, mint-
ha a földön járnék), isteni volt a színjáték,
mert mi más az, amikor boldognak érzi
magát az ember, mondjuk két napra leg-
alább, idõtlenség az idõben, lebegés a
gravitációban: ahogy könyvvel a kezé-
ben vezetett végig az elõttünk jártak
nyomán, ahogy házaknak adott nevet és
városrészeket fogadott örökbe, ahogy
megszelídítette az öreg pincért és a mo-
gorva teremõrt, ahogy ismerõssé avatta
az elõször látottakat, ahogy útitársa várat-
lanul régi barátnak érezte magát, ahogy
megoszthatóan többé lett az élmény és
könnyebbé a poggyász, ahogy a homlo-
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ka érintésétõl forrófejû lett a kõszobor is,
ahogy arcával világította az eget és hátá-
val simogatta a füvet, ahogyan végül
Nyugat felé elvezetett egészen az óce-
ánig, ahol a fölcsapó hullámokba bele-
veszett a nap, (késõbb, néhány napra
úgy tûnt, elmentünk térben és idõben
addig, ameddig csak lehet), magával
együtt megláthatni mindezt, Beatrice,
higgye el nekem, szép volt. 

(2.)
Beatrice,
ezeknek a soroknak maga a címzettje

és az ihletõje, maga nekem az alkalom:
hogy csak a gyónásra vagy talán még a
bûnre is, ezt nem tudom, legfeljebb
remélhetem…, maga olyasmi ez ügyben,
mint az a kémiai anyag, amely beindítja
és gyorsítja a folyamatokat, ha volna
olyan gyógyszerem, amely serkenti az
agymûködést, talán eszembe jutna a
bogyók és az adalékanyag neve is, meg-
van: cavinton, az anyag is kával kez-
dõdik, kab-, kac-, kad-, kaf-, kaj-, kak-…,
kat-, ez az, katalizátor, ez igazán eszembe
juthatott volna, szeretem a katás szava-
kat, katamarán, kataton, katafalk, más-
más viszony fûz mindegyikhez, de a kata
közös bennük, hogy lehetett ezt elfe-
lejteni?; Kata volt az elsõ, azóta is úgy él,
rangrejtve kedves szavaimban, mint a
költõ Annája a félrecsúszott nyakkendõ-
ben és az eltévesztett köszönésben: tizen-
hat éves volt, fénykorú, mezítláb lépdelt 
a Balaton parti homokban, mi meg a ba-
rátommal pengettük a gitárokat, amelye-
ket percenként hetvenhárom dobütéssel
megdöngetett a szerelmes szívverés is,
olyan szépen énekeltünk, hogy a halak
nem fértek egymástól a part menti sekély
vízben, Kata szeme révetegen siklott át
rajtunk, ki tudja, mit látott és hallott, ed-
dig tart a videoklip az emlékezetemben,
aztán csak arra emlékszem ebbõl a nap-
ból, hogy este alig tudtam idejében kitá-
molyogni a kocsma mögé, a hátsó falnál
már feltört belõlem minden keserûség,
azt a szörnyû, undorító ízt azóta gyûlö-

löm a számban, a világárvaság és az elfa-
jult önsajnálat szerencsétlen egymásra-
következése volt ez mindig, Katáért az-
tán négy évig rajongtam, majd húsz év
múlva kis híján újra belehaltam, katapult,
igen, valami hasonló robbanóerõvel sza-
kítottam ki magam pár hónap után ab-
ból az életveszélyessé vált szárnyalásból;
hogy mindezt miért mondom most el
magának?, nem is mondom, csak úgy ki-
szakad belõlem, talán az egészet az mo-
tiválja, hogy õ volt az elsõ, és lehet, igen,
lehet, hogy maga az utolsó.   

(3.)
Beatrice,
néha azon kapom magam, hogy úgy

ólálkodom maga körül, úgy figyelem ma-
gát, mint a rendõrkopó, a minap is kör-
bejártam a múzeumot, valamelyik nap
este végignéztem az utcájukban az ösz-
szes házat, melyiknek az ablakán nézhet
ki ebbe az iszonyatosan forró nyári es-
tébe, újra meg újra végigpörgetem em-
lékezetem közelképeit, próbálom össze-
rakni a fantomképét, elejtett szavaiból,
gesztusaiból, mimikai izmainak játékából
azt az arcot, amely valóban maga; ha
egyszer megkérdezné, mit akarok magá-
tól, sietve vágnám rá teljes meggyõzõ-
déssel és tiszta lelkiismerettel, hogy sem-
mit, vagyis nem valamit akarok magától,
nem tollhegyre tûzni vagy két vállra fek-
tetni: nem ez az, amit akarok, ezt is per-
sze, de csak mint részét az egésznek,
merthogy az egészet akarom; magát,
úgy és annyira, ahogy és amennyire
lehetséges, ami a józan ész és a katolikus
erkölcs határai közé befér, igaz, láttam
már életemben gátszakadást; Úristen,
máris vannak elõjelek, rövid elektronikus
üzenetek sora tör föl belõlem, együtt a
félelemmel, hogy egyszer csak elárasz-
tom magát, már látom fuldokolni zava-
ros áradatomban, arcán zavar és félelem,
vagy már valami iszonyat is?, próbálom
gátak között tartani magam, addig nem
üzenek, míg maga nem hív, de egyre
nehezebben bírom már a huszonhatodik
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órában, küldj már egy rohadt esemest,
az Isten áldjon meg!, az alkoholisták
remegésével és hideg verítékével tör rám
a hiány; bocsássa meg, hogy így egy
lélegzetre írok, de így is beszélek, mert
mindezt mondom magának itt, Paracel-
sus mellszobra alatt üldögélve a kocs-
mában, ahol a magához hasonló korú
fiatal pincérnõk újságíró bácsinak hívnak
a hátam mögött, motyogok, mint vala-
mi szélütött, a noteszom fölött, aztán 
ott kéklik papíron ez az összemosódóan
szaggatott beszéd, egyre a saját szavam-
ba vágok, igen, kérek még egy sört, az
utolsó utolsó-elõttit, mert még ezt is meg
azt is el akarom mondani magának,
inkább ma mint holnap, esténként vörös-
lõ fejjel bukom alá, mint az óceánba a
nap, nem tudom, hányszor lesz még hol-
nap. 

(4.)
Beatrice,
emlékszik?, már itthon (helyénvaló ez

a szó?, mert hát hol van az ember igazán
otthon?), szóval már jóval a visszaérkezés
után együtt üldögéltünk egy kies kerthe-
lyiségben, vörösbort ittunk, és kellemes
zene szólt a kettõnk közötti idõbeli és
hangulati tartományból, maga füstáldo-
zatot mutatott be, kis nosztalgiával idézve
élete pogány korszakát, én Bacchusnak
hódoltam, de nem keveredtünk vallási
vitába, diófa hajolt az asztalunk fölé, el-
morzsoltam egy levelét, az ujjamról szívta
magába a kesernyés, olajos illatot, így
narkóztunk ott együtt, lebegtünk valami-
lyen különös térfogatban, és akkor azt
mondta, hogy ha nem ott és akkor talál-
kozunk, akkor nyilván soha, de hát hol
másutt találkozhattunk volna, mint ab-
ban a városban, ahová ezerkétszáz éve
zarándokolnak mindazok, akik nagyon
akarnak találkozni, persze magával az
Istennel szeretnének összeakadni, de õ
bölcsebb náluk, a jobbik és a rosszabbik
énjüket küldi elébük, nyilván azt gondol-
ja, hogy fel kell ismerjék õt a saját jobbik
énjükben, „színrõl színre” majd csak ké-

sõbb, az idõ persze ijesztõen relatív; de
Szent Jakab sírja körül nem csak saját
magával találkozik az ember, az útitárs-
ban is fölismerheti az angyalt meg az
ördögit is: élesedik az ember szeme, én
Beatrice angyalalakját láttam meg magá-
ban, aztán azt a másikat is talán, akivel az
angyal küzd az embermagány riasztó
párharcaiban, de mielõtt ezen igazán 
elcsodálkozhattam volna, magamban is
megrendülten ismertem fel az önteltség
és az irigység démonát, aki érdeklõ-
déséért és vonzódásáért hasonlót vár
cserébe, sõt nemhogy vár, de elvár, mert-
hogy olyan iszonyatos önsajnálat tört
rám éjszaka az óceántól távolodva, mint
harmincnégy évvel korábban a Balaton-
nál, talán csak az mentett meg a nyil-
vános megszégyenüléstõl, hogy nem
volt annyi sör és pálinka, egyedül voltam,
mint egy kiszáradt fa a Holdon, méte-
rekre magától és száz mérföldekre a fi-
gyelme fókuszától: köszönöm ezt magá-
nak, minden mazochizmus nélkül, mert
akaratlanul is eszköz volt az Isten kezé-
ben, aki így verte bele az orromat a saját
mocskomba, köszönöm a leckét, ezt a
kései ismétlést, mert hát földtörténeti
korok óta tudom, csak folyton elfelejtem,
hogy a felém forduló figyelem és rokon-
szenv nem olyasvalami, ami jár és meg-
illet, legfeljebb érdemtelenül is kapható
ajándék, amelyet most köszönök, hát én
egyebek mellett ezt hoztam haza ma-
gammal abból a városból, látja, Beatrice,
mindenképpen találkoznunk kellett.

(5.)
Beatrice,
mondja, mert magának tudnia kell,

mert aki mennyei ügyekben csak kicsit is
járatos, az tud valamit az álmok termé-
szetérõl és jelentésérõl, legalábbis én,
földhöz ragadtan azt képzelem, hogy az
álom az a kulcslyuk, amelyen át beles-
hetünk talán az elõlünk elrejtett világba,
legyen az a jövõ vagy a jelen láthatatlan
tartománya; Beatrice, mondja, mit kezd-
jek az álmaimmal?, azon a magától érte-
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tõdõ gesztuson túl, hogy leírom vagy
jobb esetben megírom õket; mit kezdjek
az álmaimmal, hogyan értelmezzem,
hogy ne mondjam: miként hüvelyezzem
ki õket, különösen, ha ezek az álmok, a
legenyhébben fogalmazva is azt kell
mondanom, erotikus tartalmúak; Beat-
rice, én ébren és alva álmodva is gyakran
látom magát ruhátlanul, a minap ült
velem szemben egy vendéglõi asztalnál,
aztán az autómban, én a szemébe bá-
multam aztán a ruhájára, és nagyra nõtt
szemeim sûrû pillantása áthatolt a szövet
szálai között, ugyanúgy, ahogy a tenger-
parton, amikor szórtam a testére a finom
homokot, egyetlen pillantással levará-
zsoltam magáról azt a vékony, kék úszó-
dresszt, a múltkor meg éppen akkor tele -
fonoztam, amikor a zuhany alatt állt,
belenéztem a kocsmaasztalon elõttem
aranyló sörbe, és mint egy varázsgömb-
ben láttam ott magát, zuhogott a testére
az aranyfény, a sörhab volt a sampon a
haján, Beatrice, én egy vén kukkoló
vagyok, aki már többször megleste ma-
gát; pár napja újra alvó álmomban jött
elõ, valami lovas túrán vettünk részt, és
egy éjjel ellopták a lovainkat, álltunk ott
mindnyájan tehetetlenül, aztán egyszer
csak látom, hogy az erdõ irányából jön
felém, a többiek hurráznak, merthogy
pompás pejlovak követik magát, ameny-
nyi kell, kettõt kantáron vezet, azt viszont
csak én látom, de én nagyon, hogy ez a
két gyönyörû ló az egyetlen öltözete,
mosolyogva áll elõttem; nagyon szeret-
ném tudni, mit jelent ez az álom, órákig
kellett jéghideg vízzel zuhanyoznom
reggel; a múltkor abban a kerthelyiség-
ben a mutatóujjamal érintettem a karját,
eljátszottam a gondolattal, hogy egyet-
len érintési ponton minden energiacse-
re végbemehet, maga csak mosolygott,
nem a legmegfelelõbb ponton kísérle-
teztem, de ez még talán csak amolyan
undorteszt volt (szerencsére úgy látszott:
negatív), választhattam volna ígérete-
sebb pontot is, csak hát nem tudom, itt
van-e maga nekem ezen a földön, vagy

csak egy égi tünemény; Beatrice, mond-
ja, mit kezdjek az álmaimmal?

(6.)
Beatrice,
sok mindenrõl beszéltünk, jókat hall-

gattunk az együtt töltött idõben, olykor
csak néztük egymást, én bambán vi-
gyorogtam, biztató akartam lenni és be-
hízelgõ, maga szépen, de kissé zavartan
mosolygott, nem visszautasítón, de azért
nem is nagyon bátorítóan, patt, mond-
hatnám, ha sakkoznánk, de ennek a mi
játékunknak csak most alakulnak még a
szabályai; a játék õsi elemei minden
páros mérkõzésben sajátos jelentést kap-
hatnak, de hát éppen ez az: sok minden-
rõl beszéltünk, csak arról nem, hogy mi
ez a valami, ami köztünk van, mert vala-
mi van köztünk, amire nem gondoltam,
amikor felszálltam arra a Nyugatnak
induló autóbuszra, és akkor sem, amikor
leszálltam róla, nem, akkor talán a leg-
kevésbé, a leszálláskor azt hittem, egysze-
rûen félreértettem valamit, megesik az
ilyen, nyugtatgattam magam különö-
sebb meggyõzõdés nélkül, akkor csak föl-
sülve éreztem magam, most, néhány
héttel késõbb beégve; pár napja hallot-
tam ezt a kifejezést a sörözõben, a szom-
szédos asztaltól, fiatalok beszélgettek
valami olyasmirõl, amit mi annak idején
úgy mondtunk, hogy beleszerettünk va-
lakibe, szóval én is beégtem, váratlanul,
minden elõzetes figyelmeztetés nélkül,
(ahogy körülnézek az életemben, látom,
hogy reklamációnak helye nincs); a haza-
érkezés után fényképmutogatás ürügyén
találkoztunk elõször, majd újból valami
hasonló ok adódott, aztán azt vettem
észre, hogy nem kellemes, alkalmi össze-
futásokról van szó, hanem körmönfontan
keresem a lehetõséget a maga látására,
késõbb meg azon kaptam magam, hogy
sûrû üzenetváltásokba keveredem, a szá-
mítógép billentyûi helyett a telefonom
gombocskáit nyomogatom, aztán meg
napi találkozások és együtt töltött fél
napok következtek, valami van köztünk,
Beatrice, hazudnánk, ha ezt tagadni
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próbálnánk, én a magam módján, rava-
szul és duplafenekûen reflektálok rá
ezekkel az irodalmiasított levelekkel, ame -
lyek biztosan nemigen válaszolják meg az
esetleg magában forgolódó, de ki nem
mondott kérdéseket, ám minden egy-
ügyû óvatoskodás és rejtõzködés ellenére
is lelepleznek engem, beégtem magánál,
Beatrice, amit bölcs vonzódásnak próbá-
lok álcázni, mérsékelt sikerrel; csalódnék
magában, ha nem hallaná a mormogás
mögött az olykor fennakadó lélegzetet,
amit a torkomba szorult gombóc okoz,
hogy hát miképpen is mondjam el, hogy
el ne riasszam magát, hogy ne féljen:
nem történhet semmi, amit maga nem
akar, hogy bár csak szeretném olyan böl-
csen szeretni, mint a medve a téli álmot,
de úgy azért talán mégsem fogom, mint
a mesebeli oroszlán, aki széttépi azt, akit
szeret – látja: a mások és a magam sza-
vaival próbálom eldadogni, amit errõl a
köztünk egyszer csak kialakult valamirõl
tudok, és türelmesen várom, bár kettõnk
közül nekem drágább az egyre fogyó
idõ, várom, hogy maga is befejezze
mondatainak legalább egyik-másikát, ne
féljen se a szavaktól, se az öreg med-
vétõl, aki azt morogja magának, hogy
türelmes vagyok beléd.

(7.)
Beatrice, 
nem tudom, meddig tart ez a nem-

is-tudom-pontosan-minek-nevezzem,
aminek mintha babonásan igyekeznék
nem nevet adni, mintha magam elõl
akarnék eltitkolni valamit: igaz, sokat-
mondón kétértelmû ez a mi titok sza-
vunk, más nyelvek földhözragadtan kü-
lönbséget tesznek a Geheimniss és a
Mysterium, a secret és a mystery között,
de a magyar mintha érezné a nyilvánvaló
különbség fölött a magasabb egységet:
nem titkoljuk a titkot, hogy ki ne de-
rüljön, gyarló szavainkkal egyszerûen
csak nem akarjuk összetapogatni, külön-
ben a zsidók miért nem nevezték volna
meg az Istent?, régi babona, hogy amit
nevén nevezünk, azt hatalmunkba hajt-

juk, én pedig nem szeretnék hazudni:
nem én uralom ezt a valamit, hanem ez
a valami kerített a hatalmába engem;
nem tudom, meddig tart, de szeretném,
ha legalább addig, ameddig én, mert
persze tarthatna akár tovább is: legked-
vesebb megíratlan novellám arról szól,
hogy meg vagyok halva, és a feleségem
(aki a novellában is egy bölcs asszony) az
addig soha ki nem nyitott noteszomban
biztos kézzel bök rá néhány nõi névre,
meghívja õket a temetésemre, aztán
pedig föl a lakásunkra, kíváncsian néznek
körül, de értetlenül mustrálják egymást,
mert hamar rájöttek, miért is hívattak,
elõször szinte egyikük sem érti, mit sze-
rethettem a többiekben, aztán lassan be-
szélgetni kezdenek, hamar túljutnak a
„de édes ez az olcsó kis ruhád” és hason-
ló szurkálódáson, és egyszer csak rájön-
nek, hogy rajtam keresztül nekik is közük
van egymáshoz, barátnõk lesznek, én
meg valami módon tovább élek köztük,
akárcsak a velük való kapcsolatom – szó-
val lehetnek olyan magnetikushoz hason-
latos hatások, amelyek túlélik az embert,
ám ez az önzõ és hiú emberek vágya
csak, az olyanoké, amilyennek a novel-
lában mutatom magam; én valójában
talán beérném annyival, hogy a végsõkig
tartson, ami tart, vagy legalább olyan
soká, ameddig csak lehet, mert olyasmit
ad ez a valami nekem, amit Gadamer
szerint a jó mûvekkel való találkozás ad az
olvasónak: lét-többletet, mintha egy má-
sik világnak is a polgára volnék egyszerre,
anélkül hogy itteni honosságom meg-
sínylené – így érzem, de a szótlansága
miatt sajnos anélkül, hogy tudnám, mit
gondol minderrõl maga, hallgatagsága
olykor szorongással tölt el, hátha csak
tapintat ez a némaság, amely nem akarja
kimondani azt, amirõl tudja, hogy olyan
lenne, mintha a betegrõl lekapcsolnák a
lélegeztetõgépet; de ne aggódjék, sok
mindenre fel vagyok készülve, minden
nap gondolok a végre, vannak halottaim
és magam is többször meghaltam már,
ne kíméljen hát, ha már csak kímélni
tudna, egyezzünk meg valami titkos jel-
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zésben (mondta, hogy olvasta az egyik
könyvemet – kevesen olvasták, alig né-
hányan ismernék fel, ha onnan vennénk
a kódot), szóval ha pár nap nyugalmat
szeretne tõlem, mondja csak, hogy szer-
da, ha meg azt akarja, hogy soha többé
ne jelentkezzem – ígérem, fogcsikorgatva
vagy ütésrészegen, de megteszem, ha
igazán akarja: ennyivel mindenképp tar-
tozom magának – elég, ha annyit mond,
csütörtök.

(8.)
Beatrice,
ugyanazt látjuk, maga ott lent, a meg-

áradt folyó menti városban, én meg itt
fönn a hegyen, az állandó lombsusogás-
ban a lándzsahegyû fenyõk fölött, egy-
mástól kétszáz kilométernyire vagyunk, és
ugyanazt látjuk, a majdnem teli Holdat;
ha együtt vagyunk, egymást nézzük,
maga olykor napszemüvegen át, pedig
hát aligha olyan erõs a fényem, de talán
van bennem valami kártékony: néha úgy
védekezik ellenem, mintha valami ron-
csoló sugárzás volnék, vörösön innen
vagy ibolyán túl?, pedig beérem (hogy
józan önmérsékletbõl vagy csak határa-
im kényszerû felismerése révén, nem
tudom), beérem a látható vagy látni ha-
gyott tartományokkal, megállok az elém
emelt falaknál (a napszemüvege, a
csöndje, a ruhája, a bõre), körbetapo-
gatom, mint a fény, és suhanok is tovább
az elhajló, sõt körbefutó fény sebességé-
vel, amelyet fogva tart a Föld és a földi
lények egyik-másika, suhanok tovább,
hogy mielõbb újra visszatérjek magához,
akit kétszer nem láttam még ugyanolyan-
nak: egy új pillantás, arcrezdülés vagy
kézmozdulat, folyton változik, mint a
fejünk fölött a Hold, amely aligha cso-
dálkozik azon, hogy megmozgatja a 
tengerek vizét, látja, Beatrice, botcsinál-
ta természetbúvárként a mesterségük-
ben elbizonytalanodó írók hibájába
esem, kapkodva halmozom a hasonla -
tokat, de nézze ezt el nekem, nézze el ezt
is, mivel hatás alatt vagyok, pedig talán
csak annyit kellene írnom, hogy ha

egymástól távol is ugyanazt a Holdat
látjuk, akkor ez a csillagos ég a mi – lehet,
hogy egyetlen – közös takarónk, bújjon
alá velem, hogy meg ne fázzék.   

(9.)
Beatrice,
egy újabb álom, nem kevésbé paráz-

na, mint sok korábbi, amelyekbõl csak
néhányat mertem megosztani magával,
mert hát csak óvatosan a paráznasággal,
nemrégiben valami esti borvigadalom-
ban jártunk, kavargott a nép körülöttünk,
nem volt már hely az asztaloknál, egy
használaton kívüli ajtó elõtt ültünk a fél-
homályos lépcsõn, én átkaroltam a vállát,
maga néha bújt egy kicsit, és beszélt és
beszélt, talán egyszer se mondta, hogy
mindegy, és  majdnem minden harmadik
mondatát befejezte, én nem bírtam be-
telni magával, a borral telt poharak mel-
lett üreseket is hoztam mindig, hogy
felfoghassam, amit mond, ittam a bort és
a szavait, pedig ellenem beszélt, arról,
hogy ellen akar állni nekem, a szemüve-
gén megvillant néhány kósza fény és a
cigarettája parazsa, de hát még semmi
parázsnálkodás, mondtam, és fáradt ke-
zem megpihent a térdén, erre végre el-
nevette magát, nekem meg eszembe
jutott, hogy egy olasz mondás szerint a
nõk hamar felejtenek, ha egy férfi emlé-
kezetes akar maradni, kevés a férfias-
kodás, erre majdnem minden egész-
séges hím képes, a nõk azokat felejtik el
legutoljára, akik meg tudták nevettetni
õket, hát most azt éreztem, talán mégis
van esély, hogy esetleg legyõzi magában
a kafkai kapuõrt, megérti, hogy néha
akár bûnök árán valósítjuk meg a na-
gyobb erényeket, hogy életútjainkon
nem hagyatkozhatunk mindig a katekiz-
musok és erkölcstanok jelzõlámpáira,
hanem magunknak kell fölmérnünk a 
forgalmi helyzetet a keresztezõdésben, a
lehetõségeket és a veszélyeket összevet-
ve nyomjuk a gázt vagy a féket; a sze-
mében láttam a hátam mögött kavargó
tömeget, a borgõzös habzsolásban cson-
tig vetkõztetett ökröt forogni a parázs
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fölött a nyárson; nem, ez már valami túl-
hajtott képi párhuzam, mondtam volna
magának, az a parázsnaság, amelyre
vágyom, nem ez a bûzös csontigégés –
ez járt félig még éber agyamban, aztán
lebunkózott az álom, feküdtem valami
lángban álló halálos ágyon, „mint forró
csontok a máglyán”, és elfúló hangon
hörögtem, hogy ne még, Uram, ne
még…, alig ismerjük még egymást,
nemhogy bibliai értelmében a szónak…,
nem tudom nem hinni, hogy vele való-
jában Te üzensz nekem, valami olyan
nyelvet kerestél, amelyet talán meg-
értek…, be kell látnod, még nem vagyok
kész, Uram…, 

azután már nem kérek haladékot, Rád
bízom, mikor jön értem a magukról jelt
adott kórok bármelyike…, de majd csak
azután legyen meg a Te akaratod, nem
tudom, Beatrice, hogyan végzõdött az
álom, nem tudom, hogyan végzõdik ez
az egész, de talán nem is annyira fontos,
hiszen a végzõdés csak toldalék: képzõk,
jelek, ragok: a szótõ a fontos, az a mon-
danivaló, nekem most a maga neve, és
amit ez jelent.

(10.)
Beatrice,
magának szüksége van rám, ha más-

ként nem is, hát mint egy öreg mesterre,
aki segíti a megvilágosodásban; nem be-
csülöm túl magam, ne higgye, de talán
tudok valamit, amit maga nem tudhat
még: engem végigvert már az életem
néhány vesszõfutáson (volt pár hímvesz-
szõfutás is), kényszerûen megtanultam
helyre tenni a dolgokat és értelmezni a
metaforákat: pokol és purgatórium; nem
vagyok hitetlen, se cinikus, mély meg-
nyugvással és olykor fájdalmasan hiszek,
a túlvilági, a halál után váró pokol léte-
zésében azonban kételkedem, merthogy
megtapasztaltam, ezeken már itt a földön
végighajt minket az Isten, minden meg-
aláztatásunk, cserbenhagyatásunk egy-
egy köre ennek a pokolnak, drága
Beatrice, Danténak elhiheti ezt; a gyer-
mekkori megszégyenülések és a minden-

napi arculcsapások égetõ fájdalommal
gyötörnek újra meg újra, a nap vagy az
éjszaka legváratlanabb pillanataiban tör-
nek rám: álmomban néha magát ölelem,
és belém hasít egy lányhang óvodásko-
romból, „mit akarsz, te kis hülye!”, álmom-
ban is elhanyatlom, mint akit villám súj-
tott, és már maga mellett is tehetetlennek
érzem magam, és ez csak egy példa, ezer
hasonlót tudnék mondani, amikor szar-
jankók megaláznak én meg tûröm, azt
magyarázom magamnak, hogy csak
azért, mert el kell tartanom a családomat,
de dolgozik bennem valami rémséges
tisztánlátás: a legszörnyûbb igazságtalan-
ságban is van valami kis igazság, szóval
nem kapok mást, csak amit érdemlek,
szemétségért szemétséget, hûtlenségért
hûtlenséget; Beatrice, itt van a pokol, ami
persze talán csak purgatórium, az idõvel
majd alábbhagyó pokoli kínjaival, mert
nem bosszúálló az Isten, ha meggyöt-
retünk is mindennap; ne féljen hát maga
sem a túlvilágtól, összeszorított szájjal tûr-
je a külön bejáratú kis poklait, a lemon-
dott találkozást, a hiába várt megértést
vagy a csõdöt mondott töltõtollat, lássa
be, azonnal bûnhõdünk mindenért, az
Isten együttérzõn ingatja a fejét, amikor
látja, mennyire megkínozzuk magunkat a
lelkiismeretünkkel, Beatrice, mi magunk
mondunk ítéletet: ez az utolsó elõtti szó,
az utolsó az Istené, és ez talán az irgalom
szava lesz.

(11.)
Beatrice,
az õrült vágyakozások és a majdnem

indulatmentes, bölcs szemlélõdés állapo-
tai között tengetem az életemet, mint a
bajusza és a farka között az a mesebeli
egér, akirõl kedves hazai városunkban
hallottunk attól a kedves mesemondótól
az ünnepi sokadalomban: ültünk a friss
szalmabálán, maga kilépett a sarujából,
és mezítelen lábával tapodta a füvet,
örömfény lobbant a szemében, ha az
ízes szavú mesemondó véletlenül arany-
hallá változva megkérdezte volna, van-e
valami kívánságom, biztosan eggyé akar-
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tam volna válni a természettel, a fûvel és
a szalmabálával, a kék éggel és a nap-
sütéssel, mert ezek ölelték magát, és lát-
hatóan jól érezte magát ebben az ölelés-
ben; régi titkos álmom a visszatérés az
öntudatlan létezõk vegetatív világába,
néha áhítatos nosztalgiának gondolom
ezt, máskor valami pogány vágynak,
amely a felelõsség és a tudatos lét elõl
menekülne, de valójában talán csak az
egész teremtett világgal való összetar-
tozás átérzésének kegyelmi pillanatai
ezek, amelyekre maga is hangol  engem:
nyáron jártam a hegyet, magyar szegfû,
kígyószisz, fürtös gyöngyike, macskafarkú
veronika, kéküstökû csormolya – próbál-
tam nevükön nevezni a fenyõerdõbõl
kilépve a rét virágait, a köszöntés szavai
voltak, vagy csak verbálisan lekaszáltam
õket, hogy elküldhessem magának mint
a rajongás szóvirágait?; különös ellent-
mondás: az ember nagy szívtágulatában
odaadná az egész világot, de hát az
egészben ott van az adakozó, és benne
van a megajándékozott is, adhatom-e
azt, aminek magam is csak része vagyok,
adhatom-e az egészet annak, aki maga 
is csak rész?, lehet, hogy ez az ember
végsõ titka, hogy ha váltakozva éli is meg,
mégis egyszerre rész és egész, porszem
az univerzumban, egyetlen sejtje a léte-
zésnek, amely olykor mintha mégis át-
karolná a mindenséget, mintha Szent
Ferenc és Lao Ce között ülnék itt, ennél a
tengerhullámú bádogasztalnál a hegyi
falucska kocsmájában, iszom a szavaikat,
Beatrice, jöjjön, tartson velünk maga is.

(12.) 
Beatrice,
látok egy képet, amelyet látni se bírok,

behunyom inkább a szemem, de akkor
még inkább látom, az élet nagy igazságai
vagy csak szürke és kíméletlen tényei
fölött nem hunyhatunk szemet, különféle
képekben törnek ránk, életképek ezek,
Beatrice, még ha a halálról szólnak is,
maga nyilván találkozott ott, abban a fel-
vidéki, akkor csehszlovák iskolában a szép-
szavú cseh Jir̀́ i Wolker lírájával, ez a József

Attilával rokonítható költõ írta, hogy „a
halál csak a nehéz élet egy darabja”; vala-
mi ilyen halálos életképem ez, amely a
szemhéjam belsõ oldalának képernyõjén
gyakorta megjelenik, hogy két egymás
mellett álló vonat ablakán kinézve látjuk
meg egymást, ragyog az arca, én néhány
grimasszal próbálom megnevettetni, las-
san be is futja az arcát a mosoly, mint a
fehér falat a repkény, én már derékig ki-
lógva az ablakon integetek magának,
aztán maga is a fogantyúhoz nyúl, lehull
köztünk az üvegfal, a homlokunk is össze-
ér, érzem a leheletét szakállas arcomon,
mint amikor laza tavaszi szél borzolja a
learatatlan, száraz nádat, egyszerre olvad-
ni kezd, ami jég volt, hullámzásba jön,
ami rég nem mozdult, lassan mosolyra
nyíló szája virágbaborulás, mélybarna sze-
mében a szivárvány színei váltogatják
egymást, amikor egyszer csak mintha
megmozdulna a vonat, az egyik vagy a
másik, a magáé vagy az enyém, majdnem
mindegy, vagy talán egyszerre mind a
kettõ, vagy talán sosem is állt ez a két vo-
nat, csak én éreztem úgy, minta megállt
volna az idõ, s ebben futott volna le egy
filmje az életemnek, amely mintha azzal
végzõdött volna, hogy derékig kidõlve az
ablakon csókoljuk egymást, ekkor vált ér-
zékelhetõvé a mozgás, féltem, hogy elsza-
kadok magától, haraptam a száját, fogam
az ajkába mart, mint amikor a feltámadó
szélben kapaszkodni próbál a horgony,
szörnyû kép ez, Beatrice, látom, hogy
vérzik a szája, érzem, hogy tépek a fogam-
mal, és iszonyattal döbbenek rá, hogy két
ellenkezõ irányba haladó vonaton va-
gyunk, hogy maga még befelé utazik
abba a konvencionálisan életnek nevezett
tartományba, amelybõl engem kifelé visz
a vonatom, Beatrice, kiáltson rám, hogy
felébredjek, hogy kiderüljön, ez csak a sok
közül az egyik rémálmom.
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Anga Mária

Zokogás
Megmarad a bûn, mint valami
ereket szikráztató, pólusokon átható 

kárhozat.
Nincsen már ideje sem a szónak,
hogy legalább csillapítaná a félelmet.
Csak kéksötét van, sivatagvégtelen.
És nem tudom: éjszaka, vagy 

napfogyatkozás.
Elém íródnak betûtlen jelek, álmok,
a távolodó kertekben gyümölcstelen 

faág.
Ítélet nélkül magamra maradok.

Mint viselõs asszonyok, újra szülöm 
majd magamat,

és indulok hozzád, befalazott kövek 
között,

megálmodott éjszakámat járom újra, 
feléd.

Havazni kezd, vagy talán csak legbelülre 
ért a zokogás.

Mindegy már
Mindegy már, hogy jégen,
üvegen, vagy virágharmaton
játszik a fény,
mert nekem teremtõdik az idõ,
mikor veled vagyok,

és elém zúzmarásodhat
minden régi sírásom,
hogy szememhez, szívemhez
érjen a tél,
mert ereimben viszem,
mint õsi sejtet a szerelmet.

Visszahullok, mint aranyfa a Napba,
mikor hozzád indulok.

Béki István

Karma
Szemem izzó fény.
Tenger könyvet írok, a
sivatag mesél.

Kínai harcos
Tûz hevíti, de
tûr agyagnémaságban.
Fegyelem köti.

Jel
Ha megszegem a 
kenyeret, tenyeremben
vérzõ seb feszül.

Szenti Ernõ

A lüke
Vedd fel a csikket!
Felveszi.
A széttaposott csikket.
A sárbataposott csikket.
Nézd, az ökör
mindent megtesz, amit egy õr
mond neki.
Térdelj le!
Letérdel.
Vigyorogj!
Vigyorog.
De ne most te marha!
(Mert jön a jó káplár.)
De õ csak térdel, a hülye,
pont mikor nem kéne.
(Miért térdelsz fiacskám?)
(Így a jó káplár.)
S a térdelõ beleomlik a sárba.
És sír.
Egyre sír.
Nagyon sír.
Amíg felébred.
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Magyari Barna

Csemegéz az egész
rajtunk üzletel az ószeres
a Teremtõ sorsokat ad-vesz
a kocsmákban csöppnyi álmokhoz
oldalszobákat épít a szesz

többen mondogatják üdülni
talán messzebbre is mehetnék
két nagy bõrönddel megjött hitem
önmagamban vagyok a vendég

ma agyamban lüktet a világ
csöndembõl csemegéz az egész
az univerzumra nyílik a
szobám s te tündökölni bemész

Mézbe mártott múlt
sejtfalaimon fel-feltûnik
néha egy-egy hajdani ábra
Nagyszalontán édesedik a múlt
tekintetem mézébe mártva

belelendült az emlékezet
a gyerekkorból arcokat mos
ha elsõ szerelmem idézem
a Csonkatorony fontos kapocs

ingerek rohannak agyamba
tudatom legalább hat sávos
téphetetlen anyanyelvemen
az erõs varrat Arany János

Népbetegség 
a huszonegyedik

század
képlékeny minden könnyen olvad a 

törvény
naponta a mohók fûtik ezt a kohót
akaratlanul is szereplõkké váltunk
egy cirkusz az élet hol sorsunk a bohóc

morális vírusok ellen nincs vakcina
egyes szavaktól herpesz üli meg szádat
receptre íratsz fel szerelmet barátot
népbetegség a huszonegyedik század

gépies létünk elõtt hajlong az ember
milliók lelkében megjátszott alázat
de ha esténként végre egyedül maradsz
kitapogatod sejtjeidben hazádat

Miklóssy Endre

Madách 
drámaelmélete

Fennmaradt egy drámaelméleti töre-
déke, egy hallatlanul eredeti és idõtálló
gondolatmenettel, és nem ismeri senki
sem. Átértékelésre nem szorul, és ha ki-
egészítem, arra két okom van.

(1) A szöveg csak vázlat, példái pedig
Szophoklész tíz drámájára korlátozódnak.
Szemléltetni akarom, hogy a gondolat-
menet általánosítható, sõt, hogy a dra-
maturgia törvényei bizonyos értelemben
„világtörvények” is.

(2) Szeretném bekapcsolni a perszo-
nalista filozófia gondolatkörébe, megmu-
tatva az érintkezési pontokat elsõsorban
Kierkegaard, Bahtyin és Szabó Lajos élet-
mûvével.

A Madách-tanulmánynak csupán egy
részével foglalkozom itt, amelyben a drá-
ma három alkotóelemét: az erkölcsi elvet,
a személyeket és a cselekményt írja le.

A dráma eredetérõl annyit, hogy a rí-
tusból jön létre, mint dialógus, vagyis az
egyes ember felbukkan a kollektív tudat-
ból (amit Nietzsche a tragédia „dionysosi
elemének” tart), felbukkan és saját sorsra
tesz szert. Ám még õrzi magában az ere-
dendõ kollektivitás eszméjét – ami ha fel-
oldódik, akkor megszûnik az élõ dráma
is. Az élõ dráma nagy korszakai éppen
ezért szoktak olyan rövidek lenni. Egy ki-
egyensúlyozatlan és éppen ezért gyors
elmúlásra ítélt történelmi pillanathoz kö-
tõdnek, amelyben éppen fennáll ez a bo-
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nyolult egyensúly individuum és kollektí-
va között. Athén vagy az Erzsébet-kori, az
olasz, a spanyol, a francia dráma fényko-
ra és gyors enyészete jól szemléltetik ezt.

A dráma azért feszesebb minden más
mûalkotásnál, mert az anyaga maga a
dialógus, és így az interperszonális kap-
csolatok közvetlenül jelennek meg ben-
ne. Itt van az a paradoxon, ami olyan
nehézzé teszi a drámaírást. Bahtyin sze-
rint „a filozófiai monologizmus talaján ki
van zárva a tudatok közti lényegi kölcsön-
hatások lehetõsége, a ezért elképzelhe-
tetlen bárminõ lényegi dialógus”. (A szó
esztétikája, 125. o.) A dráma így vagy vér-
telen tézisek szajkózása lesz, vagy széthull
egy szervezõ elv nélküli formátlanságba.
A tertium datur itt az lehet, ha a szereplõk
részigazságai megõrizhetik a hitelességü-
ket anélkül, hogy ezzel csorbítanák az
egyetlen igazság érvényét. (Nem általá-
nos filozófiai megállapítást akarok tenni
ezzel, hanem csak az adott drámán belüli
igazságok egymáshoz mért viszonyáról
beszélek.)

A drámai történések kiindulása tehát
mindig egy emberi szándék. „A színmû-
nek az eleje vagy fordulata a fõszemély
szabad akaratától függjön” – mondja
ezért Madách (549. o.) Enélkül nincs drá-
ma. „Nem az tesz naggyá, ami történik
velem, hanem az, amit teszek” – állapítja
meg Kierkegaard (Félelem és reszketés,
109. o.) – és ez a dramaturgia alapvetése
is. A szándéknak az iránya pedig mindig
egy másik ember, hiszen a fõszemély vele
kapcsolatban akar elérni valamit. „Az élet-
ben nincs mellérendelés – fölérendelt
van, aki rendelkezik, és alárendelt, enge-
delmességre” – tanítja Karácsony Sándor.
Ám de így az ember mint creator, azaz
világ-alakító, rögvest találkozik valamivel,
ami nála magasabb – hiszen ama bizo-
nyos másik ember is creator. Akaratok ta-
lálkoznak – errõl szól minden dráma, és
errõl szól maga az emberi világ. Így lehet
a dramaturgia törvénye világtörvény. 

Ami így az egyéni akaratok fölött áll,
azt nevezi Madách „erkölcsi elvnek.”

„Valamint minden szépmûvészet tárgyát
a szép s nagyszerû eszméjében látja, úgy
a drámaíróról is azt kell elõre vélnünk,
hogyha tollat ragad, ha lelkesedését 
hullámzó cselekvénybe önti ki, lelkét a
szép s nagyszerû iránti tisztelet töltötte el,
s ennek ír apológiát a drámai mûben.

Szabályul állíthatjuk föl, hogy ily esz-
mét vegyen föl mindenkor a költõ,
melyet mûvében dicsõítni vágy és vívja ki
ennek gyõzelmét száz ellene küzdõ gát-
nak dacára. – S ez képezi a színmû erköl-
csi cselekvényét.” (543. o.)

Errõl az elvrõl meg kell jegyezzük,
hogy az író számára eleve adott kell
legyen – drámát „ösztönösen” írni nem
lehet – a nézõ számára viszont csak a da-
rab során tárulhat föl, enélkül nincsen
dráma, csak valamiféle eszmének a száj-
ba rágása. A dráma egész menete nem
más, mint alétheia, vagyis kibontakozás
abból a létfelejtésbõl, amit a mindennapi
élet megszokott gyakorlata jelent, és amit
éppen ezért, de hamisan, össze lehet té-
veszteni magával a világtörvénnyel. Ez a
darab szereplõire és nézõire egyaránt ér-
vényes. (Ezért számít mindmáig ünnepi al-
kalomnak, ha az ember színházba megy.)

Cselekedeteinknek következménye
van, karmanja, annyit mond ez az elv.
Ami a dráma szempontjából döntõ fon-
tosságú, az az, hogy a színmû számára
ezen elv csak metaszinten létezhet, ma-
gában a darabban kimondhatatlan, hi-
szen nem az egymással konfliktusban álló
szereplõkre vonatkozik, akik a maguk rész-
igazságait hajszolják, hanem a fölöttük
álló harmadikra, a szabályozó elvre. (A
klasszikus görög dráma, amely éppen
hogy kibújt a rítusból, a kórus segítsé-
gével bizonyos fokig még tud beszélni
róla, de ez egy egyszeri kivétel.)

Amit ugyanis a drámában kimonda-
nak, az a dráma részévé válik, ámde ezzel
a szabályozó elvnek át kell kerülnie egy
másik szintre. Ha pedig egyáltalán nin-
csen ilyen középponti elv, akkor nincs
dráma sem, csupán össze nem függõ
események sorozata. 
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A dráma ezért tökéletesen megvalósítja
a Szabó Lajos által megállapított alapvetõ
összefüggést, a „prizmatikát”, azaz logika,
etika és esztétika hármas egységét.

Az etika a másik emberhez való vonat-
kozás törvénye, voltaképpen tehát az,
ami a cselekedeteinket irányítja, még ak-
kor is, ha netán tudatosan a gaztettekre
irányul, mint III. Richárd esetében („to be
a villain” , gazemberré válni, amit Richárd
mond, kifejezetten etikai tartalmú kije-
lentés). De persze, mint mondottuk, az
egyed elhatározásai fölött ott van a kö-
vetkezmény.

A logika itt jõ be a darabba. Madách
éleselméjûen azt mondja errõl: „A színmû
elejébõl és a fordulatából úgy folyjon a
feloldás, mint foly a szillogizmus elsõ és
második ízébõl a következés.” (550. o.)
Ezt az általános tézist a deus ex machina
dramaturgiai fogása, vagyis a szerzõ ön-
kényes beavatkozása a drámai esemé-
nyek saját logikai következményeibe sem
érvényteleníti, csupán egy más, a drámá-
ban nem kifejtett síkra helyezi át az érvé-
nyesülését. Egyébként éppen ez jelenti a
mûvészi fogyatékosságát is.

Az esztétika szó „érzékelhetõvé tételt”
jelent, ez maga a megformált színmû.
Miután az emberi világ kapcsolatairól be-
szélünk, emberek kellenek hozzá, és egy
közöttük zajló eseménysorozat.

Madách a következõket írja:
„Hogy a fölvett erkölcsi elv, mint fel-

jebb mondók, gyõzedelmeskedhessék,
szükség, hogy valaki küzdjön ellene: s
ezen küzdõ a színmû fõszemélye. Mivel
pedig nem feltétlenül szükséges, hogy az
ilyen egyedi személy legyen, sõt többen
is lehetnek, leginkább akkor, ha többek-
nek egymás elleni küzdelmekbõl szárma-
zik az erkölcsi elv elleni küzdelem, világos
lesz, hogy a drámának több fõszemélyei
lehetnek, a nélkül, hogy annak szellemi
egysége megromoljon, mely az egyírá-
nyú küzdelemben áll. Jogcímének kell
tehát lenni a fõszemélynek, melyre tá-
maszkodhatik. S mi könnyû ennek meg-
történnie, hányszor jõ a gyarló és töké-

letlen ember ellentétbe az erkölcsiség
örök parancsaival. Látja, miként vannak
azok véges értelme elõtt egymásközti
küzdelemben – választ közülök, s ki áll
nékie jót, hogy választása a legszenteb-
biket érte. S ha érte is, ki biztosítja õt,
hogy érdemesen vívandja ki annak gyõ-
zelmét, s gyarlósága, mely a szentnek
képviselésére oly elégtelen, nem készte-
tendi-e megbotlani egykor?

Vigyáznunk kell tehát, nehogy e jog-
cím erõsebb legyen az elvnél, mely ellen
csatázván bukni kell, mert különben a
fölemelkedett bánat s mégis nyugtató
önérzet helyett, mely keblünket a dráma-
hõs buktából származó elvgyõzelemnél
szállja meg, keserû fájdalom s igazságta-
lanság szülte könnyek lepnek el, a költé-
szet szellemi malasztját a mindennapiság
posványába idézõk.

Mivel minden külsõ cselekmény csak
bensõ tökéllet és elhatározás következmé-
nye lehet, hogy tehát a színmû szemé-
lyeinek egymásközti s az erkölcsi elv elleni
küzdelmök motiváltathassék, szükség,
hogy azoknak oly jellemök legyen, mely-
bõl azon körülményekben, melyben létez-
nek, cselekményeik önként folyjanak.
Amennyiben ez a drámai személyek jelle-
mébõl teljesíttetik, összefüggõ és egy lesz
a mû, amennyiben pedig külsõ erõk gya-
korolnak abba hatást, elromlik az egység. 

Mivel pedig mind e cselekmények,
mind az elv elleni küzdelem nem elméleti
tényenként állanak a drámában, de élõ
és valódi emberek által képviseltetnek,
szûkség, hogy mind azokon, mind a jel-
lemeken azon kisebb meghatározások 
és sajátságok meglegyenek, melyek az
egyedi embert mind egymást között,
mind az eszméleti embert s az elv gyakor-
lati kivitelét az emberrõl megkülönböz-
tetve egyedivé teszi.” (544–546. o.)

A dráma harmadik fõ összetevõje a cse-
lekmény. Madách az alábbiakat mondja
róla: 

„A drámában rejlõ élet s küzdelemnek
cselekményben kell magát tanúsítania.
Innen drámai cselekmény csak az, mely
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vagy jellem ismertetésül szolgál, vagy az
elv elleni küzdelmet s annak gyõzelmét
foglalja magában.

Megkülönböztetjük ebben a színmû
cselekmény elejét, fordulatát és feloldását.

Eleje azon része a színmûnek, mely
egyszerû tettben magába foglalja vagy
az erkölcsi elv elleni küzdést, vagy azon
botlást, mely gyarlóságunknak szent s
örök dolgok melletti hõsködésében oly
természetes.

Fordulatában a színmû egészen ellen-
kezõ irányt vesz, mint eleje gyaníttatá,
mely vagy az erkölcsi bûnnek önkénytes
átlátása s azt jóváhozni akarása által
történik, vagy azáltal, hogy már-már a
küzdõ jogcíme látszik gyõzedelmezni az
erkölcsi elv ellen.

A feloldásáról szabályul, mint mon-
dánk is, csak azt ismételhetjük, hogy az a
színmû elejébõl s fordulatából úgy foly-
jon, mint foly a szillogizmus elsõ s máso-
dik ízébõl a következés.

Megjegyzendõ végre, hogy a fõsze-
mély büntetésében szinte áll a termé-
szetjog azon szabálya, mely szerént a
bûnös annyira korlátozandó csak csele-
kedetében, mennyire e cselekedete a föl-
állított elvvel megütközik.” (547–550. o.)

(Ebbõl az utolsó mondatból kitetszik 
a jogászember. Nem kicsinylésképpen
mondom ezt, ellenkezõleg. Itt lehet iga-
zán sajnálni azt, hogy Madách nem írt
jogfilozófiát.)

Nézzük meg végezetül, hogy ezeket
az elvi összefüggéseket miképpen lehet
darabok elemzésére használni. Megjegy-
zem, még abszurd drámák elemzésére is,
de ettõl most itt eltekintek.

Két híres Szophoklész-darab elemzését
idézem Madáchtól, minden megjegyzés
nélkül, kissé rövidítve. Majd egy Shakes-
peare és egy Dosztojevszkij-mûre alkal-
mazom.

Oidipos király: „Borzadva látjuk sorsunk
fonalait magasabb kéztõl szövetni, mely
ellen bármiképp csatázzunk, fenntartha-
tatlanul és minden bizonnyal mégis utol-
ér. Oidipos el kívánja hárítani a szörnyû

bûnöket, melyeket Isten igéje szerint el
vala követendõ. – Ámde a sors örök vég-
zései szentek, a teljesûlésöket magányos
érdek meg nem akasztja.

A cselekmény alapja a sors végzése
elleni dac és gúnyja az emberi gyönge-
ség. A fordulat abban van, hogy Oidipos
büntetni akarja a gonoszt, mint bíró – s
késõbb neki kell lakolnia (jóvátétel).
Siralmas sorsát a gyilkosok elleni átka idé-
zi föl (az erkölcsi elv látszólagos felül-
múlása)” .

Antigoné: „Az erény örök törvényeit
látjuk szentesítve, melyeket elnyomhat
bár az erõszak, gyõzedelmesen törnek ki,
csakhamar véres bosszút állva az ellenek
csatázón. Kreón mint király honja ellené-
nek megtagadja a temetkezést, s ezt jo-
gosan cselekszi. Antigoné testvérét elte-
metve erényes tettet követ el. Ámde
Kreón az erkölcs örök törvényeit alá
kívánja rendeltetni a szigorú jognak,
magát sújtja ezáltal. A cselekmény eleje:
A Polyneikés eltemettetése elleni tilalom.
Fordulata azon már-már látszató gyõzel-
me által az embercsinálta törvénynek, az
erkölcsi elv ellen bûnhõdik a szentség-
telen sértõ, fiát s nõjét vesztve el egy-
szerre.”

Lássunk azonban két további példát
arra, miképpen érvényesül a drámában a
világtörvény. 

Shakespeare-nek talán a Julius Caesar 
a legvilágosabban felépített színmûve. Az
alapeszméje az, hogy az emberi silány-
ság miatt gyakorlatilag megszûnt a ró-
mai demokrácia, minek következtében 
a közhatalmat egy Übermenschnek kell
birtokolnia. A fõhõs Brutus, egy tiszta,
idealista demokrata, aki ezt a helyzetet
bensõleg el nem fogadva, egyszer csak
mintegy „felébred”, és megöli a zsarno-
kot. Névtelen leveleket kap ugyanis a
„zsarnokságtól szenvedõ néptõl” (valójá-
ban az összeesküvõk szûk csoportjától).
Brutus azt hiszi, hogy a szabadság kül-
sõ kondíció, és a feltételei tisztán politikai
eszközökkel „egy csapásra” megteremt-
hetõk.
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A cselekmény eleje Caesar indokolt
megvetése alantas motivációjú és embe-
rileg silány ellenfelei iránt. Morálisan vész
mégis el, hiszen Brutust nem lehet meg-
vetni, mivel tiszta ember. Erre vonatkozik
az „et tu, Brute (te is, Brutus)?” mondat,
nem pedig arra, mint általában hiszik,
hogy a bonyolult római jog szerinti fo-
gadott fia volt.

A fordulat tehát a zsarnokölés, azaz
„mintha” helyre állna a demokrácia. Vagy
mi az ördög – hiszen láthatjuk, hogy
kifélék-mifélék ezek az összeesküvõk, az
egyetlen Brutus kivételével. S láthatjuk a
populus romanust is, Róma népét, akinek
a szabadságára való hivatkozásával tör-
tént a zsarnokgyilkosság. Ám az Anto-
nius-beszéd leleplezi a helyzetet, vagyis a
demokráciába vetett hit illuzórikusságát.
És a kerék végiggördül: az áldemokrácia
belepusztul vezetõinek a silányságába és
a népnek a nemtörõdömségébe. Helyre
áll a status quo ante, csakhogy már az
Übermensch nélkül, mert az új zsarno-
kokból teljességgel hiányzik Caesar nagy-
sága. Végül megadatik Brutusnak az a
csodálatos elégtétel, hogy illúziói birto-
kában halhat meg „Soha nem kellett
csalódnom a barátaimban”, mondja utol-
só szavával, észre sem véve, hogy egész
tragédiáját ezeknek a silánysága és al-
jassága idézte elõ. (Látható a darabból az
is, hogy a csatának nem volt tétje. Ha a
köztársaságiak gyõznek, Brutustól mint
szükségtelenné vált kolonctól õk is tüs-
tént megszabadulnak, hogy zavartalanul
kiépíthessék a saját zsarnokságukat.)
Ezért nevezte õt Nietzsche a reá jellemzõ
logikával a legcsodálatosabb Shakes-
peare-hõsnek.

Dosztojevszkij Bûn és bûnhõdésének
az alapeszméje valami olyasmi, hogy
ámbár a világon a gonosz uralkodik,
mégsem léphetünk föl ellene a saját esz-
közeivel, hiszen ezzel csak még inkább
erõsítjük a hatalmát. A hõse Raszkolnyi-
kov, és az eseménytörténet voltaképpen
az õ belsõ drámájának a kibontakozása.
Küzd az „erkölcsi elv” ellen, ami a tulaj-
don szentségének nevezve a minõség-

pusztító pénzhatalmat jelenti, és amit a
mi mértékünk szerint valóban joggal
tekinthetünk erkölcstelennek, és kétség-
be vonja a bûn, vagy – személytelen szó-
val – a karma fogalmát. Egy „kezdeti
gonosztett” – véli – lehetõvé tudja tenni
azt, hogy a megszerzett eszközökkel jót
mûveljünk. A cselekmény kiindulása így a
gyilkosság. Maga a regény pedig a for-
dulatról szól. Raszkolnyikovnak, hogy
megszabadulhasson tettének következ-
ményétõl, permanens módon hazudnia
és rejtõznie kellene mindenki elõtt. Énjét
tehát csak a Gonosznak való folyamatos
alárendelõdéssel õrizhetné meg, holott
éppen ettõl akart szabadulni. Az erkölcsi
elv gyõzelme így végezetül nem lesz
egyéb, mint az Én alávetése annak a
törvénynek, ami nem e világé, hiszen a
rosszat nem tudja kiküszöbölni belõle,
ámde valamiképpen mégis uralkodik
fölötte.

(A Hamvas Béla-kör Madách tiszteletére
rendezett 1998. májusi ülésére készített elõ-
adás írott változata. A Madách-idézetek for-
rása: Madách Imre összes mûvei II. Révai
kiadás, l942.)

Szerkesztõségünk ezzel az írással adózik a
január 21-én 180 éve született íróapostolnak.

Török András István – 
Borsányi László

Korunk fontos
tudománya: a

kultúrantropológia
Az emberiségnek általában hasznára

vált, ha saját faja különféle népeinek
hagyományait, szokásait, gondolkodás-
módját, mûvészetét, egyszóval kultúráját
megismerte és megértette. E megisme-
résnek és megértésnek ma különösen
nagy a fontossága, hiszen egy rövid em-
beréletnyi idõ alatt megduplázódott a
Föld lakossága, így, akarva-akaratlan, sok,
más-más kultúrából jövõ ember él egy-
más közvetlen közelében. Az ember és a
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társadalom fejlõdését kutató tudomá-
nyokból bontakozott ki a XIX–XX. század
fordulójára az antropológia – az ember-
rel mint biológiai és társadalmi lénnyel
foglalkozó tudomány –, majd vált önál-
lóvá a kulturális antropológia. Ez a
nálunk alig két évtizede meghonosodó
tudományág azt kutatja, hogy a világ
kultúráiban van-e közös; de kutatja a
különbözõséget is, azaz egy-egy nép
azon sajátosságait, amelyek az illetõ nép
kultúráját eltérõvé teszik más népekétõl.
Magyarországon az ELTÉ-n szervezõdött
elõször ennek a tudománynak a tanítá-
sára szakosodott oktatási fórum az 1980-
as évek végén. Megalapításának egyik
kezdeményezõje volt Dr. Borsányi László,
aki 1969-ben Budapesten történelem-
néprajz szakon végzett, 1982-ben pedig
az Egyesült Államokban, az Új-Mexikói
Állami Egyetemen szerzett antropológusi
diplomát. Beszélgetésünk elején hangsú-
lyozza, hogy a kulturális antropológia a
másság megértésének és elfogadásának
a tudománya, ám a másság megértése
és elfogadása – a tárgyilagosság érdeké-
ben – megkívánja az önreflexiót; a kul-
turális antropológusnak célszerû önma-
gát, önmaga kultúráját is megismernie,
megtanulni kívülrõl szemlélni. Borsányi
tanár úr 2000. szeptemberétõl 2001.
nyaráig Fulbright-ösztöndíjas vendégpro-
fesszorként a Minnesotai Egyetem szo-
ciológia-antropológia tanszékén tanított,
emellett kutatta Észak-Amerika õslakóinak
számos hagyományát, szokását, gyógy-
módját, zenéjét, s kultúrájuk egyéb ele -
meit. Eddigi kutatásainak és tapasztala-
tainak egyik állomása a 2001. karácso-
nyára megjelent könyve – Hontalanok a
hazájukban (Helikon Kiadó) –, mely az
indiánkérdés XVIII–XIX. századi történetét
dolgozza fel. 

Elõször arra kérem Borsányi tanár urat,
mondjon példát a mi kultúránkban isme-
retlen, de más népeknél dívó szokásra.

– Nem kell messzire mennünk példá-
ért: több, tõlünk keletre fekvõ országban
az étteremben a pincér ott áll a vendég

mellett, míg csak az egy jó nagyot nem
böffent, tanújelét adva, hogy jóllakott.
Akkor a pincér egészségére kívánja az
ebédet. Nálunk a böfögés nem a kultúra
jele – kivéve, mikor étkezés után erre biz-
tatjuk a csecsemõt. De vannak ennél kü-
lönösebb példák is. A mi elképzelésünk
szerint az ember születésénél fogva ver-
senyszellemû; a canoncitoi navahó indiá-
nok rezervátumában azonban egy iskolai
futóverseny szemlélõjeként ennek az
ellenkezõjérõl gyõzõdtem meg. A start
után a kisdiákok egymás lábát figyelve,
egy vonalban futottak, egyszerre értek
célba, s együtt örültek annak, hogy egyi-
kük sem lett vesztes. Ez, s az Európán kí-
vüli népek körében megfigyelt hasonló
esetek azt bizonyítják, hogy a verseny-
szellem nem velünk született tulajdon-
ság, hanem a nyugati civilizáció furcsa,
sajátos terméke. Az indiánoknál a gyógyí-
tás is más alapokon történik: mi a beteg-
ségekkel törõdünk, õk a beteggel. Holisz-
tikusan gondolkodnak, az egész emberre
figyelnek, annak belsõ egyensúlyi állapo-
tára. Ezek az ismeretek már tíz-tizenöt éve
is elgondolkoztatták az orvos-antropoló-
gusokat, hogy vajon a mi betegségfogal-
munk mennyire kultúrafüggõ, illetve a
nálunk meggyökeresedett betegségfoga-
lom helyes-e. Hiszen a természetben be-
tegség nincsen, csak folyamatok vannak,
amelyek közül némelyeket betegségnek
nevezünk. Az indiánok ökológiai szem-
lélete is eltér a mienktõl: õk, mint az élet,
a létezés más területein is, az egyensúly
fenntartására törekednek. Érdemes lenne
megvizsgálni, hogy ennek milyen mód-
szereit ismerik, s ezekbõl mit tudnánk tõ-
lük átvenni.

– Az amerikai õslakosok zenéjét is ku-
tatta…

– A Kanadisztikai Kutatások Nemzet-
közi Tanácsától elnyert ösztöndíjnak
köszönhetõen 2001. nyarát a kanadai
indiánok között tölthettem. Az érdekelt,
hogy a mai indián zenében milyen tár-
sadalmi összefüggések fejezõdnek ki, és
hogy ez a zene mekkora mozgósító erõ-
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vel hat az érintett társadalmi összefüg-
gések alakulására. Napjaink indián muzsi-
kájában mind nagyobb teret hódít a
részben népzenei elemeket is felhasználó
hagyományos zene mellett a nagy nyil-
vánosság számára elõadott zene. Tartal-
mi jegyei alapján nem teljesen, illetve
nem csupán szórakoztató mûfaj. Az ope-
rától a szimfonikus zenén át a jazz, a
blues, a rap és a rock mûfaját is felöleli,
ugyanakkor minden más zenétõl külön-
bözik. Indián barátaim úgy nevezik, hogy
message music, vagyis üzenet-zene, mert
vagy a muzsika, vagy a szöveg, vagy a
kettõ együtt társadalmi érvényû üzene-
teket közvetít. Úgy vélem, hogy ez a
mûfaj az identitás megerõsítését szolgál-
ja, s büszkévé teszi õket. Ezt adja tovább,
ezt üzeni a zene. 

– A hivatalos Amerika felhasználja-e 
az antropológia tapasztalatait?

– Fel, például olyan bírósági ügyek-
nél, ahol a vádlott valamilyen nemzetiség
vagy kisebbség tagja, a jogászokkal
együtt antropológus szakértõ is dolgozik.
Az õ feladata rámutatni arra, hogy abban
a kultúrában, ahol a vádlott élt, az általa
elkövetett cselekedet az illetõ kultúra ér-
tékrendjében hol foglal helyet, mi a jelen-
tõsége. A bíróság az ítélethozatalnál az
antropológus véleményét mindig figye-
lembe veszi. 

– A közelmúltban megjelent könyvé-
rõl mondjon valamit.

– Amikor az észak-amerikai indiánok
történelmével kezdtem foglalkozni, egyre
erõsebbé vált bennem a meggyõzõdés:
az én egyik szakmai „küldetésem” a mí-
toszrombolás. Hiszen itt, Magyarorszá-
gon, és általában az Óvilágban, két,
egymástól teljesen független mítosz él az
Újvilágról. Az egyik a hol vad, hol nemes
vademberként ábrázolt rézbõrûekrõl szól,
a másik pedig a gazdag, hatalmas, a ha-
tártalan érvényesülési lehetõségeket biz-
tosító, demokratikus és liberális Ameri-
káról. Én tudni akartam és megismertetni
akarom, hogy milyen valóságot fednek 
el ezek a mítoszok. A történelem és az

események tárgyilagos feltárása, elemzé-
se volt a célom, és terveim szerint az
észak-amerikai indiánok XX. századi törté-
nelmét ugyanígy feldolgozom. 

– Merre mutat az antropológia fejlõ-
dése?

– Az 1950-es években kialakult az
antropológián belül egy irányzat, amely
e tudományt – mivel az emberrel foglal-
kozó tudományok között ez a legkomp-
lexebb – világtudománynak tekintette. Az
az érzésem, hogy ez a vélekedés, talán
más megfogalmazásban és megvilágítás-
ban, újra meg fog erõsödni. Az antro-
pológia, s ezen belül a kulturális antro-
pológia is tárgyilagos kép kialakítására
törekszik, emellett toleranciára tanít: ezek-
re pedig itt, az etnikai ellentétektõl terhes
Kelet-Közép-Európában is nagy szükség
lenne.

– Mit mond a kulturális antropológus 
a tavaly szeptember 11-ei New York-i,
washingtoni merényletekrõl?

– Nagyon megdöbbentettek, hiszen
a terrorizmust mélyen elítélem. De mint
antropológus, hozzáteszem: a merénylet
magától értetõdõen, egy folyamat ered-
ményeképpen következett be. Mindenki
tudta, s az Egyesült Államoknak is látnia
kellett volna, hogy számos társadalom-
ban, a világ jelentõs részén növekednek
a nemzeti-népi hagyományokat, értéke-
ket féltõ, globalizáció-ellenes erõk. Ha a
világ most, a merénylet után polarizálód-
ni fog, kiderül, milyen sokan állnak – nem
a terrorizmus mellett, hanem a globalizá-
ciót ellenzõk sorában. A kulturális antro-
pológia szerepe ez esetben is csak a
másság megismerése és megismertetése,
megértése és megértetése lehet – még-
pedig tárgyilagosan.
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Major Zoltán

A bizonytalanság
kihívása

Angyal Béla könyvérõl

„Az idegenek ellenállás nélkül hatoltak
be az alvó városba. A fõtéren megálltak a
kávéház elõtt, harcias alakulatokban tö-
mörültek, gépfegyvert szegeztek a szín -
háznak. A tisztek aztán bementek a
kávéházba, s tört beszéddel reggelit
kértek, tejszínes kávét és két tojást pohár-
ban…” Márai Sándor, a kassai polgár a
szépirodalom eszközeivel fejezte ki a
reflexióit a fenti és hasonló szavakkal egy
állam, Csehszlovákia nem éppen szabá-
lyos megszületésére. A csehszlovákizmus
ideológiai konstrukciójában fogant új-
sütetû nemzetállami kísérlet a külsõ, a
gyõztes nyugati hatalmak részérõl meg-
nyilvánuló anyagi és lelki támogatás
ellenére nélkülözte a hosszútávú belsõ
megszilárdulás feltételeit. Az 1918-as
rendhagyó (diplomáciai aknamunka,
fegyveres megszállás) születés elõrevetí-
tette a bizonytalan lét és az elsõ, 1938-as
bukás baljós árnyait. Münchenig még
hosszú volt az út. Masaryk és Benes, az
államalapítók a keleti Svájc, az autonómia
és demokrácia megvalósításának ígéreté-
vel kecsegtették az új államkeretbe kény-
szerített népeket. A mesterségesen meg-
alkotott, Európa térképen nyugat-keleti
irányban hosszan elnyúló mozaikállam
azonban csak a sokszor találékonyan
alkalmazott erõt és egy látszatokra adó
demokráciát tudott és akart nyújtani né-
peinek.

Történeti közgondolkodásunkban sú-
lyánál és jelentõsebb regionális hagyo-
mányainál fogva elõkelõ szerepet foglal
el az elszakított erdélyi magyar nemzet-
rész története. A könyvek, feldolgozások
mégis a Felföldrõl is szépszámmal jön-
nek, készülnek. A régebbi mûvek, alkotók
közül csak utalásszerûen említjük itt meg

Borsody István munkásságát. Mindenek-
elõtt ma is haszonnal forgatható az általa
szerkesztett Magyarok Csehszlovákiában
1918–1938 címû kötet, mely Az Ország
Útja 1938/6. számaként jelent meg. A
Felvidék történetével foglalkozók elõtt
nyilván nem ismeretlen – többek közt –
Szvatkó Pál, Halász Miklós, Kovács Endre,
Peéry Rezsõ etc. neve.

Angyal Béla Érdekvédelem és önszer-
vezõdés. Fejezetek a csehszlovákiai ma-
gyar pártpolitika történetébõl 1918–
1938 címû könyve a sokszor használ-
ható adatokat, ám rendszerint csak vázla-
tokat nyújtó, régebbi és részben újabb
keletû írásokkal szemben témájában
alapvetõen újat tud mondani. A Fórum
Társadalomkutató Mûhely – Galánta, Du-
naszerdahely – munkatársa továbbélõ
múltunk máig vitatott és sokszor áthallá-
sos terepét választotta tudományos ér-
deklõdése tárgyául. A szerzõ a kisebbségi
magyar pártpolitika szempontjából elõ-
ször dolgozta fel aprólékos részletes-
séggel a magyar miniszterelnökség és
külügyminisztérium vonatkozó iratait, a
pozsonyi és prágai levéltárakban õrzött
rendõri jelentéseket, az Országos Széché-
nyi Könyvtárban található Szüllõ- hagya-
tékot, különbözõ statisztikákat, adattára-
kat, folyóiratokat, elsõsorban a Prágai
Magyar Hírlap és a Komáromi Lapok év-
folyamait. Ez a széles forrásbázis az olva-
só számára is lehetõvé teszi, hogy dif-
ferenciált képet nyerjen a csehszlovákiai
magyar pártoknak személyi és a politikai
stratégia és taktika ellentéteiben, ellent-
mondásaiban bõvelkedõ, változatos tör-
ténetérõl. A korábbi magyarországi párt-
alakulásokból kinövõ új magyar pártok
közül a keresztényszocialista és a kisgaz-
dapárt emelkedett ki: „Az elsõ nemzet-
gyûlési választások után mindkét párt – a
kisgazdapárt és a keresztényszocialista
párt is – bejutott a nemzetgyûlésbe, és ez
a tény meghatározó volt hosszú éveken
keresztül. A két párt egymással is rivalizál-
va adott hangot a magyar kisebbség
problémáinak. A rivalizálás részben a kü-
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lönbözõ pártstratégiákból fakadt, részben
abból, hogy mindkét párt ugyanarra a
szavazóbázisra, a csehszlovákiai magyar-
ságra támaszkodott.

A keresztényszocialista párt mindvégig
az õslakos elméletet hirdette, amelynek
értelmében magyarok, szlovákok, néme -
tek és ruszinok együtt küzdenek Szlovákia
autonómiájáért. Ezzel valójában az új
állam berendezésének alapjait, az egysé-
ges csehszlovák nemzet elméletét kérdõ-
jelezték meg. A kisgazdapárt és még
inkább a húszas évek közepétõl a belõle
alakult Magyar Nemzeti Párt csupán a
magyarok körében szervezkedett és igye-
kezett a kisebbségi önszervezõdéseket is
segíteni. Számára fontos volt az, hogy a
magyarság megtalálja érvényesülését az
új államban.” (233. o.)

A szerzõ a történeti irodalomban elõ-
ször részletesen dokumentálja és elemzi
azt a folyamatot, amelynek során az
anyaország rendszeres anyagi támoga-
tásban részesítette az arra rászoruló ma-
gyar pártokat. Az anyagi támogatáson
alapuló politikai befolyásolásnak csak
1936-ban sikerült elérnie a versengõ pár-
tok Egyesült Magyar Pártba tömörítését.

A részletek mellõzésével itt csak annak
megállapítására szorítkozhatunk, hogy
egy gazdagon dokumentált, megkerülhe-
tetlen alapmunkát tartunk a kezünkben.
Az egyes (nemzetgyûlési, tartományi,
járási, községi) választások eredményeit és
az anyagi támogatások adatait dokumen-
táló számos táblázatot bõséges jegyzetap-
parátus, magyar–szlovák helységnévtár és
névmutató egészíti ki. A szélesebb, nem
szakmai olvasóközönség számára talán
sokszor száraznak tûnõ adatok mellett az
egyes politikusi profilok az elemzés során
szemléletesen, élethûen bontakoznak ki a
korábbi ismeretlenség vagy kevésbé
ismertség homályából (Szüllõ Géza, Szent-
Iványi József stb.). A magyar(országi) ol-
vasó új tényekkel egészítheti ki ismereteit
Tuka Béla ellentmondásos alakját illetõen,
akirõl itt zárójelben jegyezzük meg, hogy
írt A szabadság címmel egy társadalom-

bölcseleti munkát (Bp. Grill kiadó, 1910,
528 p.).

Minden nagyobb lélegzetû munkához
lehet kritikai észrevételeket fûzni, eseten-
ként hibát találni. Úgy érezzük, hogy a
szerzõnek sikerült elkerülnie egy csapdát.
A történész ugyanis kénytelen a meg-
maradt és hozzáférhetõ forrásokból dol-
gozni, azok alapján vonni le következte-
téseket. Nagyon nehéz megtalálni az óva-
tosság és a bátrabb következtetés közötti
szûk ösvényt. Csak illusztrálásul: Szüllõ Gé-
záról(tól) több forrás áll rendelkezésünkre,
mint Szent-Iványi Józsefrõl. Az utóbbi port-
réja talán óhatatlanul halványabbra sike-
rült. Egy másik példa. A magyar pártok
1926-os „aktivista” próbálkozása feltehetõ-
en (ld. még Bánffy Miklós hazatérését, az
erdélyi politika aktivizálódását) komolyabb
magyarországi iniciatívából történt. Kér-
dés: forráshiány esetén részletesen szól-
junk-e valamirõl, vagy sem. Talán ilyenkor
helyes a hipotetikus megközelítés.

Néhány ténybeli tévedés, hiányosság
a névmutatóban. Szilassy Béla a Magyar
emigráns irodalom lexikona szerint Ipoly-
bolykon született, meghalt 1962-ben az
USA-beli Pekinben. Wlasich helyesen
Wlassics, Ziedler helyesen Zeidler. Ezek a
hibák nem csökkentik a mû értékét.

Végezetül egy általános megjegyzés.
A könyvben tárgyalt események, folya-
matok megítéléséhez sok embernél még
ma is hiányzik a történelmi távlat. Ennek
megszerzéséhez, hitünk szerint, segítenek
Wass Albert bölcs és reménykedõ szavai:
„jövendõt csak a jelenre lehet építeni, a
jelen viszont a múltban gyökerezik. Ma
már mindinkább tisztábban látja a világ 
a nagy történelmi törvények és földrajzi
adottságok fontosságát s ennek a tudás-
nak a tükrében a Kárpát-medence egysé-
ge oszthatatlan: magyaroknak, szlovákok-
nak, horvátoknak, erdélyi románoknak kö-
zös az otthona, akár tetszik ez nekünk,
akár nem. S közös otthonban csak úgy le-
het békés élet, ha mindannyiunk szívében
igazság és egymás iránt való jó szándék
uralkodik.”
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A Lilium Aurum kiadó hasznos missziót
teljesített, amikor Angyal Béla tényeket
tisztelõ, igazságról és egymás iránti jó
szándékról tanúskodó könyvét kiadta.

Mezey László Miklós

A kérlelhetetlen
humanista

BuSzabó Dezsõ versei

A nyugdíjazásáig autóbuszvezetõként
dolgozó „autodidakta verselõ” már jelent-
kezése pillanatában sem volt autodidak-
ta; vérbeli költõ õ, éspedig a kevés szóval
sokat mondó lírikusok fajtájából való.
Enigmatikus tömörségû, keményen kop-
panó, olykor töredékesnek ható, máskor
viharosan fölsistergõ, töményen gondo-
latgazdag verseiben pontosan jelzi: mi-
lyen ez a világ, a mi világunk a kérlel-
hetetlen humanista szemével nézve.
Fragmentumok benyomását keltõ, mégis
hatalmas atmoszféranyomással sûrített
rövid sorainak, strófáinak hangzását, és
még inkább a bennük megnyilvánuló
gondolatiságot és moralitást a kristályos
keménység, a megvesztegethetetlenség,
az eltökéltség egyéníti.

Lírikusi munkásságának elsõ válogató
áttekintése, A láz csontos rúdján (1999)
már jól körülrajzolja költészetének alap-
vonását, a szöveg sûrítettségével való
sokat mondást. A hangzás egy tömbbõl
faragottsága viszont tematikai és érzelmi-
hangulati sokszínûséggel párosul. Hirdeti
a példaképekkel való halálig tartó azono-
sulás hitét (Szárszó), a vállalt küldetés
parancsának való elkötelezettséget (por-
ban), a jövõvel való illúziótlan számvetés
igényét (gyertyafényben), vagy éppen az
életörömök, a világi hívságok elutasítását
(csak annyit). Aforisztikus erõvel, emble-
matikus tömörséggel szólnak a költemé-
nyek – csaknem valamennyi röpke álló-
kép, éles fényt kibocsátó vagy tükrözõ
metafora, találóan frappáns hasonlat,

döbbenetesen igaz költõi képbe zárt
meglátás az emberi lét keménységérõl.
Például így:

„lelkem szûk sírját tágítom
óriásira ásom
szemed világa védje meg
véges hervadásom”
(tollammal)

A kegyetlen õszinteséggel szóló költõ
komoly, sõt komor gondolatai rövid, kop-
panó-csattanó sorokban, már-már recs-
csenést idézõ hanghatású strófákban
öltenek testet. Ellágyulást nem ismerõ,
„líraiatlan” verseiben nincs egyetlen
fölösleges szó, nincs egyetlen szóis-
métlés, sallang, kitérõ, ám a redukált stí-
lus hitelesen érzékelteti, hogy BuSzabó
Dezsõ nagyon komolyan veszi a költõi
igazmondás parancsát. A minden áron
való igazmondás pedig a költészet leg-
õsibb hivatására emlékezteti az olvasót: a
világ dolgainak megnevezésére. Ez a ki-
mondó, megnevezõ attitûd Buszabó köl-
tõi alkatának alapvonása, és ez jelenti a
tõle visszavezetõ utat a költészet történe-
tének immár homályba veszõ mélyréte-
geibe.

A következõ, a Már csak a szelek éne-
kelnek (2000) címû kötet jelzi BuSzabó
továbblépésének irányát. Utal a tömör-
ség átértelmezésének szándékára, meg
arra, hogy immár nemcsak verseket ír, de
kötetet épít föl, nagyobb mûegységeket
szerkeszt. Mindeközben természetesen
változatlan marad erõs képi hatása, me-
taforikus karaktere, amely az egyén életét
vagy a személyiség magányát olykor
kozmikus perspektívába helyezi:

„hatalmas
sötét nap a szívem
bánya omlik
izmaimban
–laposodnak a szavak
mint kõ alatt
a bogarak”
(egy hatalmas…)
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Ebbõl az egyetlen idézetbõl is látható,
hogy a költõ találó, de nem látványos-
ságra törõ hasonlatokkal él, miközben
még torzó benyomást keltõ verseit is pél-
dázatos érvényûvé tudja tenni (tiszta sor;
gyorsít a szív; van aki; tükörbenézõ stb.)
Ráadásul nem egyszerûen erõsen kom-
primált vers-szövegeket alkot, hanem
olyanokat, amelyek töredékességük elle-
nére, szaggatottságuk dacára a teljesség
és a befejezettség érzetét keltik. Erre mu-
tat az is, hogy kicsinység és kozmikusság,
hétköznapiság és univerzalitás gyakran
találkoznak verseiben: 

„lekopogom
jól mennek a dolgok
a Föld forog
az élet pörög
a szív nokedlit szaggat
»hegyek-völgyek között
zakatol a vonat«”
(fakopáncs)

A Már csak a szelek énekelnek hét cik-
lusba rendezett verseinek együttese –
ahogyan Turcsány Péter írja a kiadói aján-
lásában – „félresiklott mondattörések, a
fájdalom grammatikája”. Erõs, helyen-
ként döbbenetes hatású versvilág ez,
amely elõbb megrázza olvasóját, utóbb
elgondolkodtatja, végül a fölismerés és a
megerõsítés élményével ajándékozza
meg. Annak tudatával, hogy az elesett-
ség, a megvertség még nem legyõzött-
ség; a hátrány lehet erõforrás; a rossz
élmény a jó léleknek hasznára válhat. Sõt
olyan erõt adhat, amelybõl másoknak is
jut (a vesztõhely; mielõtt kikapcsolnának;
háborog a tenger; levél stb.).

A legújabb kötet, az Emlékezetem köd-
foszlányai (2002) elmélyültebben, még
érleltebben mutatják BuSzabó Dezsõ
költészetének karakterjegyeit. Immár a
„minimal art” csupasz találóságával foglal-
ja össze sorsa képletét: 

„életem
pénzért kaptam

könyveimet
ingyen adom”
(tudjátok meg)

Odáig jut a költõ, hogy egyetlen mon-
datban fogalmazza meg élete summáza-
tát, múlttudatát, lelkiségét, szellemiségét.
De ez a kötet is hozzátesz valamit a már
ismerni vélt költõi mû jellemzõihez, to-
vább árnyalja a BuSzabó líra eddig meg-
ismert sajátosságait. Ezúttal ugyanis a
múlt dimenziója nyílik meg, az emlékezet
bugyrai tárulnak föl, és bennük a szemé-
lyes sors megannyi közösségi érvényû
gondolata, tanulsága (itt volt a ház), mi-
közben a sivár és taszító jelen (szavak
mocska) és a jövõ sem sok jóval kecsegtet
(ezredvégi vegetarianus). Egészen jellem-
zõvé válik, hogy a vers utolsó sora csat-
tanósan jelzi a mondandó esszenciáját,
rendre kettõspont után áll a versnek „ér-
telmet adó” egyetlen sor vagy mondat:

„látod?
–valami változni készül
ha nem:
üsse kõ”
(látod?)

A befogadónak az az érzése, hogy min-
den vers egy-egy kõtáblába véshetõ me-
taforikus igazság: az istenkeresésrõl (zálog-
pecsét-szonett), a költõ versben való für-
désérõl (a fa és a költõ), vagy éppen a köz-
napok gondjairól (szavak mocska). Vagyis
BuSzabó Dezsõ költõi útja a líra õsi hiva-
tásának, a névadásnak, a kimondásnak a
fölismerésétõl a mai mûvész erkölcsi para-
inesiséig, az igazság kimondásáig ível.

Itt is újra elmondható: mindazonáltal
ez a kötet is hordozza költészetének ismert
– és oly rokonszenves – vonásait: komoly
gondolatait, nehéz szívvel kimondott érzé-
seit, rövid, töredezett, mégis a lezártság
érzetét keltõ kopogós sorait. Versei szûk-
szavúak, de nem földhöz tapadtak, sújtó
erejûek, mégis tisztán szólók. Azaz a kér-
lelhetetlen humanista végsõ formára csi-
szolt igazságait prezentálják.
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BuSzabó Dezsõ

a hallgatások 
összegyûlt puskapora

ez az a hegy 
amelyen visszhangot játszom
ez a hegy az
ahol a tél a hûtõszekrény
szívhangom a balta
hányingert kelt
a hallgatások összegyûlt puskapora
ahol a csészealj egy szelet
a jövõbõl
„a csillagok apró lyukak
az éjszaka sötét függönyén”
– lépésrõl-lépésre
meghalok
hívás nélkül jönnek
értem a holnapok

nyakamban
szakadozik a vers lánca
folyik arcomon
a fejemre kent vers
nyakamban vers-láncok lógnak
segíts istenem
– melyik versem véssem
a barlang falába

látod
szakadozik a vers lánca
folyik arcomon
a fejemre kent vers
izzadt markomban fillérek:
piszkosak-sárosak
mint piac után:
várok a rendre

G. Tóth Károly

Hittérítõ hevülettel 
– kortársakról 
és könyvekrõl

Szirtes Gábor 
új tanulmánykötetérõl

Legújabb könyvében a szerzõ a leg-
utolsó, az l990-es években született írásait
gyûjti össze. Az izgalmas és keservesen
ellentmondásos idõszakról a mûfajilag
sokszínû – esszét, tanulmányt, vitairatot,
naplót, vallomást, kritikát egyaránt tartal-
mazó – kötet középpontjában a hagyo-
mányõrzés, a jelen gondjaival együtt a
távlatokról való gondolkodás, vagyis az
értékek, elsõsorban a kultúra, az irodalom
értékeinek felkutatása, számontartása,
jövõbeni sorsának kérdései állnak.

A három részbõl álló kötet elsõ har-
mada a pécsi, pécsi kötõdésû, a városba
került s ott gyökeret vert alkotókról, mû-
veikrõl szóló szemle, egy tág nézõpontú
lokálpatriotizmus jegyében. A már elhal-
takról, a pályájukat összegzõkrõl, a pályá-
juk delelõjén állókról, s a fiatal(abb) nem-
zedék képviselõirõl, többek között Fülep
Lajosról, Csorba Gyõzõrõl, László Lajos-
ról, Galambosi Lászlóról, Tüskés Tiborról,
Bertók Lászlóról, Arató Károlyról, Balla D.
Károlyról, Méhes Károlyról, Mihalik Zsolt-
ról és másokról olvashatunk itt.

A kisebb-nagyobb terjedelmû írások
élén a Fülep Lajos emlékezete címû áll.
Méltán, s talán nem véletlenül, nem csak
az idõrend által indokoltan. A sokak által
az utolsó enciklopédistának is tartott Fülep
mérce: az õ általa képviselt szigorúság, az
enciklopédikus tudás, és a minõség ma is
szükséges, s jó lenne hinni, hogy vonzó és
kötelezõ példa. Mint az is, hogy a „kis
mecseki faluba”, Zengõvárkonyba, „míg
Fülep Lajos ott élt és alkotott – 1927 és
1947 között – ’beemelte’ Európát.”
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Ez az igényesség, a minõség iránti
igény és a helyet tágabb összefüggé-
sekbe állító szemlélet a további írásokban
is érvényesül, melyeknek két általánosan
jellemzõ vonása emelhetõ ki. Szirtes
Gábor az esztétikai szempontból lénye-
ges jellegzetességek számbavétele mel-
lett az alkotói pálya fõ vonulatainak kita-
pintása során elsõsorban az alkotóknak,
mûveknek a környezettel, a korral kap-
csolatos emberi problémáira mutat rá,
elsõsorban valamiféle antropológiai, szo-
ciológiai szempontot érvényesítve. Balla
D. Károlyról, mûvének pl. nyelvi jellegze-
tességeit is figyelembe véve, meggyõzõ-
en mutatja ki, hogy a kisebbségi lét a
várakozással ellentétben romló feltételei
között „a közéleti költõ helyét a magán-
életi, a közösségiét az általános emberi-
vel vívódó foglalta el”, s „az érzelmek pri-
mátusa helyébe... a hideg racionalitás”
lépett. Írásainak másik jellegzetessége,
hogy az elõzõvel együtt vagy amellett, az
egészében, felbontatlanul jelentkezõ
élményt az elsõ benyomás tisztaságát
megõrzõ tûnõdés, meditáció hangján
közli, pl. Bertók Lászlóról szólva („Meg-
lepõ, földöntúli – néha földönkívüli – 
dolgok mennek végbe ezekben a verstör-
ténésekben, ...végeláthatatlan gazdag-
ságú és mélységû asszociációs lehetõsé-
gekkel ajándékozva meg az olvasókat.”).

Imponáló az a bõség, ami „Az ember
elmegy, de a mû marad” címû elsõ rész
lapjain a pécsi vonatkozású irodalomról
föltárul. A kötet súlypontjainak, az élet-
mûvek gazdagságának és jelentõségé-
nek megfelelõen, külön is ki kell emelni
Csorba Gyõzõ, Rajnai László, Pákolitz
István és Tüskés Tibor nevét. Csorba
Gyõzõét, aki minden esetlegesen diva-
tos nézetet meghaladóan a város irodal-
mi, kulturális életének messze sugárzó,
emblematikus alakja, s akinek nyomtatás-
ban eddig meg nem jelent mûfordításait,
illetve tizenöt kézzel teleírt spirálfüzetben 
fennmaradt verseibõl készített válogatását 
méltatja a szerzõ. A származásában pro-
letár, életvitelében polgári, karakterében
arisztokrata, életében egyre inkább hát-

térbe szorult-szorított Rajnai Lászlóét, aki
az elõbbi minõsítést a Hamvas Béla mel-
lett a számára legösztönzõbbnek tartott
Várkonyi Nándortól kapta, s akinek vi-
tathatatlan tehetségét egyre inkább
bizonyítják már megjelent (Vörösmarty
Mihályról szóló monográfia) s remélhetõ
megjelenés elõtt álló mûvei, mint pl. a
Goethe természettudományos írásaiból
készült fordítás, éppen a Pro Pannonia
Kiadónál… És ki kell emelni az egyszerû
és tiszta igazságokra törekvõ, a költõi-em-
beri felelõsség követelményének mindig
hangot adó és tanúságot tevõ Pákolitz
Istvánt is, csakúgy, mint a széleskörû iro-
dalomtörténészi, kritikusi, irodalomszer-
vezõi tevékenységet folytató Tüskés Tibor-
ról szóló írásokat, akinek emberi alakjáról,
„a soha meg nem elégedettség, a silány-
ság miatt érzett háborgás, a minõség
iránti örökös vágy” okán jelentkezõ „tüs-
késségérõl” is olvashatunk találóan és elis-
merõen méltató sorokat. 

Mindezek a különbözõ indíttatású,
„hátországú” szerzõkrõl szóló gondolatok
mintha a kötet második részének vallo-
másos, közvetlen hangú visszaemléke-
zésében összegzõdnének. A szerkesztõ
mûhelytitkai címû tanulmány értékû írás
magában foglalja Szirtes Gábornak, a
szerkesztõnek kiadói tevékenysége során
szerzett tapasztalatait, élményeit, s magá-
ban foglalja ars poétikáját is. Friss és él-
vezetes az, amit a szerzõ a többségükben
„korántsem könnyen kezelhetõ” alkotók-
ról elmond. Megtudjuk pl. azt, hogy
Pákolitz István egyik könyve borítójának
színéül azért a kék bizonyult legalkalma-
sabbnak, mert az a költõ egyéniségének
– a béke és a szelídség áradt belõle – is
megfelelt. Vagy pl. Takáts Gyula mint a
reneszánsz életöröm poétája – s olyan
bölcseleti költészet megalkotója – áll elõt-
tünk, aki segítséget ad ahhoz, hogy a
„jelenségek között megtalálhassuk a lé-
nyeget.” 

A kötet második részének az írásai
amellett, hogy a nézõpontot módosítva
szélesebb összefüggésekbe helyezik az
eddig elmondottakat, „az emberi aján-
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dék”, a könyv körül forognak. Ezekbõl az
írásokból (is) kiderül, hogy Szirtes Gábor
egész egyszerûen (horribile dictu!) szereti
a könyvet, s mintha ebben a szereteté-
ben a Kazinczy megfogalmazta „Jót és
jól!” követelménye vezérelné, amennyi-
ben számára az alkotás elsõdlegessége
mellett az alkotó személye, és a mû külsõ
megjelenése, a vele való bánásmód, va-
lamint a mû sorsa egyenrangúan fon-
tos. Mert tudniillik mindez, így együtt, a
kultúrateremtés föltétele. Több, sok írás-
ban megjelenik az a csaknem hittérítõ
hevület, a megóvó, féltõ pátosz, ami a
könyvre leselkedõ veszélyek számbavé-
tele során fogja el. (Jégtörõ Mátyás,
Könyv-védelem. Tíz százalék, Könyv, piac-
gazdaság, becsület) Mint tudjuk, számta-
lan ilyen veszély van, nyugaton is, nálunk
is. Németországban, egy l991-es adat
szerint az emberek hat órát töltenek te-
levízió elõtt. Ez, illetve hasonló veszélyek
nálunk is kísértenek, ám az itteni helyze-
tet megnehezítik a szükséges, de keser-
ves átalakulás körülményei, a könyvszak-
ma, a könyvkiadás átstrukturálódása, az
állami támogatás leépülése, a mecena-
túra hiánya vagy szegényessége, a szín -
vonaltalan mûvek dömpingje, a magas
ár, vagy éppen a kényszerû és hitelrontó
leárazások, a terjesztõhálózat nehézkes-
sége és nyers haszonelvûsége, a szerzõ-
déses fegyelem lazasága, nem is szólva
az adott szó becsületének hiányáról, az
erkölcsi helyzet színvonaláról. Mindez
azért ingerlõ és szorongató, mert vannak
értékeink (errõl volt szó az eddigiekben),
és mércénk is van. Ennek, az értéktudat-
nak egy szép megnyilvánulásáról szól a
Végre egy könyv! címû írás, amely a pécsi
könyvstandok egyikénél elhangzó meg-
jegyzés nyomán született. Az elismerõ
megállapítás egy, az l945–48 között,
Hamvas Béla szerkesztésében megjelent,
akkor füzetek formájában kiadott, s most
Európai mûhely címmel könyvként meg-
jelenõ kötetnek szólt, amely Hamvas,
Bartók, Kemény Katalin, Heidegger,
Heisenberg, Tolsztoj, Rilke, Valéry és má-
sok írásait tartalmazta. 

Ez a hasonló mérce s minõségigény
lebeg Szirtes Gábor, a szerkesztõ szeme
elõtt akkor is, amikor jogos büszkeséggel,
de igényességre intõ felelõsséggel beszél
a Pannónia Könyvek tizenöt évének ered-
ményeirõl, és akkor is, amikor a Kiadó
képviseletében eljut a könyv nagy világ-
ünnepére, a Frankfurti Könyvvásárra. A
feltett kérdés, hogy ti. Magyarország Kol-
dus vagy király?, kiélezõ, de találó és
jogos. A válasz pedig, annak ellenére,
hogy Magyarország „díszvendégként” is
„csepp a tengerben”, továbbá az, hogy
(könyv)kultúránknál, szellemi termékeink-
nél aligha van hatékonyabb országkép
formálási lehetõség a kezünkben. S
amennyiben bizonyos, hogy senki sem
tekinthet koldusnak bennünket, annyira
kívánatos, hogy mi magunkat ne tekint-
sük annak. Van azonban ennek néhány
föltétele, néhány ha. Mindez akkor sike-
rülhet, ha marketingünket javítani tudjuk.
Ha a tervezõi ötlettelenség nem fedi 
el e könyvet, vagy ha mondjuk a kiál-
lítók egymás közti, s jó magyar szokás
szerinti zavartalan diskurzusa nem zavar-
ja meg a kiadvány és az érdeklõdõk
találkozását, ott, Frankfurtban, éppen
azon a délutánon... (S talán máshol, más-
kor sem – tehetjük hozzá.) Figyelmeztetõ
kritikával, az önmagunkra figyelés szük-
ségességének felismerésével, az igényes-
ség szenvedélyével, s mindenekelõtt erõs
értéktudattal találkozunk a könyvrõl szóló
írások lapjain. S talán az sem lehet vélet-
len, hogy a Gutenberg-galaxissal kapcso-
latos divatos kérdés egyszer sem hangzik
el. Vélhetõleg arról van szó, hogy az
érték, jelen esetben az igazi könyv értéke
önérték, s habár csak összefüggésekben
létezhet (a konzumkultúra hatása), ha
függ is mástól, sohasem másnak aláren-
delt függvényként nyeri el értelmét.

Könyve harmadik részében a szerzõ
történelmi és integrációs kérdésekkel, az
európai és a kelet-európai integráció
kérdéseivel foglalkozik. Az l848-ról l898-
ban és l998-ban címû tanulmányban az
l848 ötven éves jubileumán kiadott
emlékkönyvet elemezve az osztrákokkal
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való kompromisszum elfogadása, vagy
pl. Ferenc József ünneplése megítélésé-
nek lehetõségeit (realizmus? dinasztia-
hûség?, engedmény? valóságlátás?) veti
föl, de a dilemma eldöntését az olvasóra
bízza. Viszont sejteti, hogy a történelmi
igazság(szolgáltatás) a Rákosi Viktor által
megfogalmazottakban lelhetõ fel: „Se a
mai, se a következõ nemzedékek ne fe-
ledjék el soha: az új Magyarország alap-
jait ott rakták le a branyiszkói csúcson, az
isaszegi véráztatta mezõkön, a piskihidi
csata ádáz tusájában, ott rakták le az ara-
di Golgotán.”

Másféle, de az elõbbivel összefüggõ
igazságszolgáltatás szándéka vezeti Szirtes
Gábort, amikor a továbbiakban az egye-
sült Európa szellemi elõfutára, Robert
Schuman mûvérõl elmélkedik, s a Közép-
európai napló címû útinaplójában romá-
niai, erdélyi, délvidéki utazásai során szer-
zett tapasztalatok nyomán a volt szovjet
befolyási övezet alá tartozó országok
sorsának, egymáshoz való viszonyának
jövõbeli lehetõségeirõl beszél. Robert
Schuman, a kereszténydemokrata francia
miniszterelnök, majd diplomata kezdemé-
nyezte igazságszolgáltatás Európa népei –
köztük fõképp a franciák és németek kö-
zött – abban állt, hogy „az évszázados
ellentét helyébe a szükségszerû együtt-
mûködést kell állítani”. Ennek tanulságait
hasznosítva, erre figyelve, a civil szervezõ-
dés, vagyis az emberekben mélyen és ter-
mészettõl benne élõ együttmûködési és
minõség iránti szándékot kifejezõ és meg-
testesítõ, a politikát nem csak befolyásoló,
hanem kényszerítõ civil kurázsi jelentõ-
ségét emeli ki. Segítségével remélhetõ,
hogy Európának ebben a számtalan seb-
bõl vérzõ felében is elindul, vagy folyta-
tódik a pozitív értelmû változás. Persze, a
nehézségeket látva mindez nem egyszer
akár illúziónak, utópiának, vagy naivitás-
nak tûnhet, mert „az egyenlet” ugyan-
akkor bizony sokismeretlenes. De a Farkas-
lakától Brassón, Petesházán át történõ
utazások során szerzett tapasztalatok, a
magyar–román polgárfórumok tapaszta-
latai, az igazságkeresõ szenvedély mellett

a tényszerûség az utolsó kérdésként
elhangzott „így is lehet?”-hez nem vélet-
lenül helyezi oda Illyés Gyula figyelmez-
tetését. Miszerint: „A nagyon nehéz emel-
nivalóhoz mosolyogva állj oda. A tragiku-
san nehézhez, mintha semmibe vennéd,
oly könnyedén.” 

Talán ez a legnehezebb, mondhat-
nánk jogosan, de Szirtes Gábor könyvé-
nek egésze is arról gyõz meg, hogy
nemigen van más választás. És minde-
nekelõtt arról, hogy ez minõségigény
nélkül végleg nem megy. Ez, az ehhez
való ragaszkodás kapcsolja össze a kötet
három, egymástól némileg elütõnek 
látszó – egy város irodalma, a könyv,
könyvkiadás helyzete, jelentõsége, az in-
tegráció kérdései – fejezetét, s végered-
ményben azt sugallja, hogy a kultúrában
(is) erõs hiteles helyek (jelen esetben s
jelesen Pécs), régiók, tehát az egyéniség-
gel rendelkezõ részek nélkül az erõs és
egységes egész sem jöhet létre. És vi-
szont: az erõs és egységes egésznek len-
ne a feladata, hogy önbizalmat és ön-
tudatot adjon színeiben, elevenségében
sokféle, az õt éltetõ részeinek.

Talán ez mondható el leginkább a
kötet végsõ tanulságaként, anélkül, hogy
Szirtes Gábor könyvében az olvasó akár
nyomát is találná az olcsó optimizmus-
nak. Ellenkezõleg, a szerzõ elfogultságok-
tól mentesen, olykor némi szkepticizmus-
sal veszi sorra a jelenségeket, de nem
felejt el csodálkozni sem, s a válaszke-
resés, de nem a mindenáron való lezárt-
ság kényszeres igényével sorjáztatja
kérdéseit. A kötet címe, „A folyton mar-
dosó titok” egy Csorba Gyõzõ-versbõl
származik. Szirtes Gábor a költõ sorát köl-
csönvéve a mû titkaira, s arra kérdez rá,
„hogy odaát mi van.” Mûvön, életen túl.
Ki tudna arra vagy erre akár megköze-
lítõen is biztos választ adni? De hogy
egyetlen esélyünk a mûvel, élettel, Euró-
pával és önmagunkkal folytatott szaka-
datlan párbeszéd – azt éppen a folyton
mardosó titok bizonyítja. 

(Pannónia Könyvek, 2002)
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Arday Géza

Egy új Márai-kép 
kirajzolódása

Legtöbben arra a misztifikált polgárra
gondolnak Márai Sándor nevének hal-
latán, aki több évtizedes hazai elhallgatás
után – mûvei által – hazatért és divattá
vált. Igen is divat lett Márait olvasni, mert
õ testesíti meg a polgárt. Pedig az a fajta
polgár, akirõl õ írt, Magyarországon nem
is létezett. Szerinte a történelmi Magyar-
országon mindössze a felvidéki városok-
ban és az erdélyi szászok között léteztek
polgárok. Úgy látszik, hogy az ország
más részeit nem ismerte. Beke Albert
legújabb könyvébõl az is kiderül, hogy
egyáltalán nem volt fogalma a magyar
társadalom különféle rétegeirõl. Társada-
lomszemléletébõl minden más réteg ki-
szorult, – leginkább személyes élményei-
bõl fakadóan – látásmódja a felvidéken
élõ német polgárságra korlátozódott. Az
alapproblémát ezzel kapcsolatban Beke
abban látja, hogy nem derül ki egyér-
telmûen: mit értett  Márai polgárságon,
polgári létformán, és kiket tekintett iga-
zán polgárnak? Mert ezeket a fogalmakat
kizárólag magasabb rendû ideálként
emlegette, és mûveiben többféleképpen
magyarázta.

A Szenczi Molnár Társaság kiadásában
jelent meg Beke Albert Márai Sándor a
magyarságról és a zsidóságról címû
könyve. Beke szerint „Márainak az volt a
legendája, hogy él valahol Amerikában
egy nagy írónk, aki annyira utálta a kom-
munista rendszert, hogy inkább vállalta
az önkéntes számkivetést, mintsem hogy
itthon akárcsak kényszerbõl is, de be-
álljon a talpnyalók közé. Ebbõl aztán
tovább burjánzott az a legenda, hogy
Márai tulajdonképpen egy élõ klasszikus,
akinek az alkotásai halhatatlan remek-
mûvek”. Ez azonban kevés ahhoz, hogy
valaki nagy író legyen, mert „az irodalom
ugyanis nem a politika szolgálólánya és

nem propagandaeszköz”. Ha megpróbál-
juk Márai helyét megkeresni a magyar
irodalomban, akkor Bekével egyetértve el
kell fogadnunk, hogy Herczeg Ferencnél
valamivel jelentõsebb író, de Kosztolányi-
nál bizonyára jóval kisebb, nem is említve
Mikszáthot, Krúdyt és Móriczot.

Habent sua fata libelli, vagyis megvan
a magunk sorsa a könyvekben és a köny-
veknek is megvan a maguk sorsa. Ennek
a könyvnek is meg van a sajátságos
szerepe és sorsa. Külön jelentõsége e
kötetnek, hogy egy irodalmár-kritikus
szemén keresztül mutatja be Márai né-
zeteit, szakítva azzal a kialakult hagyo-
mánnyal, hogy A gyertyák csonkig égnek
és az Egy polgár vallomásai írójáról
kizárólag dicsérõleg és elfogultan lehet
írni. Beke Albert az elsõ, aki górcsõ alá
veszi Márai különféle nézeteit és társa-
dalomszemléletét. Egyúttal ennek a ta-
nulmánykötetnek is megvan a saját
sorsa, hiszen a rajongótábor tagjai egyál-
talán nem, vagy csak kis részben veszik
majd kezükbe a kötetet. Nem szeret-
nének szembesülni kedvenc írójuk valódi
énjével és azokkal az idézetekkel, ame-
lyeket Beke Albert a figyelmes olvasó szá-
mára tételesen összegyûjtött és tematiku-
san idõrendbe rendezett. 

A kötetben részletesen szó esik Márai
magyarságról alkotott véleményérõl,
ezen belül Márai magyarságtudatáról.
Számára elsõsorban a magyar nyelv
jelentette a magyarságot. Beke Albert
könyvébõl kiderül, hogy Márai milyen tár-
sadalomszemlélettel rendelkezett. Mélyen
lenézte a parasztságot, elítélte a magyar
középosztályt és az arisztokráciát is. Telje-
sen ízléstelen és fõleg igaztalan az is, 
amit Márai a magyar katonatisztekrõl állít:
„a fasiszta magyar tisztek – írja a 44-es
naplójában – most végre azt csinálják,
amit akarnak. Huszonöt éven át készültek
erre”. A középosztályról is hasonlóan vé-
lekedett: „a gyökeréig romlott középosz-
tály”, pedig õk tartották el Márait – ahogy
Beke is megállapította –, hiszen õk vá-
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sárolták a könyveit, és ebbõl tudott ma-
gának fényûzõ életet biztosítani. Naplói-
ból kiderült, hogy nem csak lustának,
naplopónak, gyávának tartotta a közép-
osztályt, hanem a legaljasabb antisze-
mitának is. Ezt úgy fogalmazta meg,
hogy „a felelõtlen, vakaródzó, uraskodó,
lajhár idõlopásból, a méltóságos urak
kénytelenek majd igazán kereskedni,
felelõsséggel dolgozni”. A hivatalnokokat
is ebbe a körbe sorolta, de a kötet 73.
oldalának kiemelése alapján nem is akár-
hogyan vélekedett errõl a rétegrõl:
„mégis különös, hogy mindennap kell
látnom államhivatalnokokat…akik abból
az adóból élnek, melyet én fizettem be az
állampénztárba, s tevékenységük leg-
fõbb értelme, hogy hatalmi szóval elvesz-
nek tõlem rendszeresen és következete-
sen mindent, ami az enyém”.(Ezeket a
sorokat 1944-ben írta.) Beke Alberttel tel-
jes mértékben egyetérthetünk abban,
hogy Márai csõlátásban szenvedett”. Az
arisztokráciáról például azért nem volt jó
véleménnyel, mert sohasem fogadták el
õt. De végtére is miért kellett volna a
magyar arisztokráciának elfogadnia õt?
Hasonlóan vélekedett a magyar paraszt-
ságról is, akikrõl azt írta „szerényen csak
annyit mondhatok, hogy a legszegé-
nyebb gyári munkás lelkében is több a
nagylelkûség, emberi szolidaritás, mint
egy jómódú parasztéban.” A kötet 62.
oldalán Beke ki is emeli egy idézetben
Márai sommás véleményét a népiekrõl:
„egy módon árulnám el a népet: ha fel-
csapnék népi írónak.”

A magyarsággal szemben volt benne
egyfajta lekezelés, illetve lenézés, – Beke
szerint – „úgy beszél, mintha külsõ vádló
lenne, s nem ehhez a néphez tartozna”.

Márai gyakran és részletesen foglalko-
zott naplóiban a zsidókérdéssel is. Amíg 
a vészkorszak tartott, vagyis a második
világháború alatt, Márai egyértelmûen
mellettük foglalt állást. Az üldöztetés el-
múltával szinte kizárólag csak bíráló
hangnemben írt a zsidóságról. Hogy erre
a pálfordulásra miért kerülhetett sor, arról

nincs információnk. Tulajdonképpen ez
nem is érdekes, a tényen nem változtat,
hogy az 1945–46-os naplójában huszon-
négy alkalommal, az 1950–51–52-es
naplóiban pedig tizennégy alaklommal
írt negatív véleményt. Nyilván nem arról
van szó, hogy antiszemita lett volna
Márai, de mindenesetre érdekes és új
fejlemény ez a személyével kapcsolatban.
1946-ban tömören és sommásan ennyit
írt: „Nincs nekem a zsidókkal semmi ba-
jom, csak a szemtelen és tisztességtelen
emberekkel van bajom, akik között fel-
tûnõen sok a zsidó.” Beke Albert több
fejezeten keresztül foglakozik ezzel a kér-
déssel, összehasonlítva Márai emigráció
elõtti és utáni véleményét és nézeteit.
Megdöbbentõ ami kiderült arra vonatko-
zóan, hogy szöges ellentétben áll egy-
mással a két Márai.

Beke Albert könyvében az a nagyszerû,
hogy minden tételét és érvét idézetekkel
támasztotta alá, kizárva a félremagyarázás
lehetõségét. Ezzel a kiegészített Márai kép-
pel egy új korszak veheti kezdetét az iro-
dalomtörténetünkben, és felhagyhatunk
a kritikátlan magasztalással. Talán ez a
könyv is segítségül szolgálhat ahhoz,
hogy kezdetét vegye Márai munkáinak
esztétikai elemzése és ezzel együtt a szer-
zõ karakterének a vizsgálata is. Természe-
tesen mindenre lehet mentséget találni,
de Beke megállapítása alapján „nagy író-
nak lenni nemcsak tehetség dolga, ha-
nem társadalmi tisztánlátás is kell hozzá.
Máraiból viszont ez nagymértékben hiány-
zott, s ezért nem lehet számára mentséget
látni a fölhozott magyarázatokban”. Ezen
kívül fontos az is Beke észrevételébõl,
hogy Márainál ez „nemcsak stílusának 
a megváltozását jelenti, hanem alapvetõ
szemléletét is tükrözi, s ez pedig teljes-
séggel hamis és elfogadhatatlan, mert a
társadalmi valóságtól merõben elrugasz-
kodott”.

(Beke Albert: Márai Sándor a magyar-
ságról és a zsidóságról, Szenczi Molnár
Társaság, 2002., 252 oldal)

PoLíSz
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Madarász Imre

„Hogy fölemelj 
és visszatégy 
önmagamba”

Azt mondják, ifjúkorában mindenki
költõ, ám e megállapítás igazságértéke
évrõl évre fogyatkozik. Manapság, ami-
kor – egyetemi felvételiztetések keserû
tapasztalatai alapján mondhatom – egy-
re kevesebb a könyvolvasó fiatal, a versíró
is mind ritkább madár. E ritkák közt is
kivételes Türke Ildikó Judit: huszadik
életévén még innen, Ében-éjben címmel
olyan, „kívül-belül” egyaránt kecses köte-
tecskét publikált, mely szép reményekre
jogosít fel – korántsem dickensi érte-
lemben. A kis könyv költeményeket és
prózadarabokat egyaránt tartalmaz („pro-
simetro”, mondaná rá az olasz), s a pálya-
kezdõ szerzõ máris mindkét szövegfor-
mában anyanyelvi szinten szólal meg.
Ami nem csoda, hiszen a szülõi házból,
édesapjának köszönhetõen hozta magá-
val az irodalomnak, a költészetnek nem-
csak szeretetét és ismeretét, de aktív mû-
velését is.

Versei olyanok, amilyeneknek egy ti-
zenéves poéta lírai alkotásainak a termé-
szet és az irodalmi Tradíció nagykönyve
szerint lenniük kell: õszintén és szenvedé-
lyesen önfeltárulkozóak. Önmagát, sze-
relmét, az életet, a világot illetõen tele
van ifjonti kétségekkel a költõnõ, de olva-
sóiban kétség, fenntartás és feltétel nélkül
bízik. Fiatalos szenvedélyességgel, ugyan-
akkor gyermeki jóhiszemûséggel vall min -
denek elõtt – és fölött – szerelmérõl, az
abból fakadó boldogságáról és fájdalmai-
ról, és – a kötet záróciklusában – eddigi
élete legnagyobb, csak versben, „ködös
impressziókban” kifejezhetõ s ezzel felold-
ható megpróbáltatásáról. Türke Ildikó
Judittól mi sem áll messzebb, mint egyes
kortárs pályatársai koravén cinizmusa:
versei a szó legnemesebb értelmében
romantikusak, s akkor a legjobbak, ami-
kor a legszenvedélyesebbek.

Ennyire fiatalkorú, megélt tapasztala-
tokban még szükségképpen szegény,
érzelmekben annál gazdagabb irodalmi
alkotóknak rendszerint „testhez illõbb” a
vers, mint az elbeszélõ próza: Türke Ildikó
Judit – újabb bizonyságképpen kivételes
tehetségének – mégis két novellában
mutat fel legkiérleltebb és legtávlatosabb
mûvészetet. A galamb szabadsága az õsi
vallási jelképpel mond megrázó példáza-
tot az eutanázia oly súlyos és korunkban
oly hevesen vitatott erkölcsi dilemmájá-
ról: a történet elején az elbeszélõ, gyer-
mekként egy piacon vásárolt galambnak,
végén, „komoly férfikorban” egy haldokló
barátjának adja meg a távozás szabad-
ságát. A laborban felejtett élet újfent az
idõmúlásról szóló „példabeszéd”, mely
ezúttal nem érlel, de pusztít, nem belá-
tóbbá, hanem rútabbá tesz. 

E „szûk sorok közt” – ahogyan Türke
Ildikó Judit egyik versében olvassuk –
valóban “kincseket” talál az érezve-értõ
olvasó. 

(Accordia kiadó)

Gera Zoltán

Giovannini Kornél, a
Fényt õrzõ bábszínész
(Giovannini Kornél bábszínész maga által
tervezett és készített bábjaiból nyílt kiál-
lítás 2002 novemberében a Budapest
Bábszínház Koós Iván Galériában. Az
Ambrus Imre festõmûvész rendezte kiál-
lítást – amely egyébként ez év végéig lát-
ható – színjátszásunk nagy alakja, Gera
Zoltán, Giovannini Kornél egyik mestere
nyitotta meg.)

Hölgyeim és Uraim! Van szerencsém
önöknek bemutatni a nagy sikerû múlttal
és még nagyobb sikerû jelennel rendel-
kezõ bábszínészt, rendezõt, színházveze-
tõt, valamint szeretett barátomat, Gio-
vannini Kornélt és ékes-népes családját,
azaz Gyerekeit, azaz Bábjait.

TÁJOLÓ
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Giovannini Kornél egyike azoknak a rit-
kuló mûvészeknek, akik ebben a felgyor-
sult sötétedésben, szellemi és erkölcsi
alkonyulásban, az anyagiasság tébolyo-
dott dagonya-táncában a Fényt õrzik, a
Fényt táplálják a Fényre szomjas gyere-
kek és felnõttek szívében.
Ma a nyájhajlamú tömegember ural-
kodik, az arcnélküli sokaság. Az elvakult
infernális erõk lélekrengései, a média
arcátlan és gátlástalan cinizmusa, média-
szörnyek és média svábbogarak nyü-
zsögnek, melyeket sokan, igenis sokan
néznek, hallgatnak, olvasnak kéjes gyö-
nyörrel. A hulladék, a szemét, a szenny
nem csak a levegõben, az utcán, hanem
a képernyõn – mint például a Való Világ
s a Big Brother – és a nyomtatásban
dagad és dagad! Ezt már a Föld Anya
sem viseli, hanem szériában reng, remeg,
tiltakozik hol itt, hol ott egyre fenye-
getõbb nagyságrendben. Apokalipszis?
Igen. A gondolkodásnak, ha korjelenség-
kritika mindig van apokaliptikus attitûdje.
A krízis legmagasabb foka ugyanakkor
elsõ lépés a kibontakozásban. Kérdésem:
Vajon a krízis legmagasabb fokát éljük?
Vagy „Még jõni kell, még jõni fog...”
Nincs válasz.
Van egy mondás: Ne jajongj, ne átko-
zódj, ha besötétedik a világ, a világod,
hanem gyújts egy szál gyertyát! Nos hát
ilyen gyertyagyújtó, a lélek fényét élesztõ
ember, akirõl most beszélek. Giovannini
Kornél 62. fényévében jár és adja a
Mindenható, a Mindenhol Jelenlévõ,
hogy még sok-sok fényévet éljen meg
alkotóerõben és követõiben.
Ugye önöknek is sokszor van olyan él-
ményük, amikor jártukban-keltükben,
buszon, villamoson, gyalog, üzletben, ut-
cán vagy bárhol meglátnak egy gyer-
meket: rácsodálkoznak, ráfeledkeznek.
Szinte fürdõt vesznek a fényükben,
mondhatni aurájukban. Én csillagoknak
látom õket, hihetetlen energiát hordozó
csillagoknak. Akármilyen módon, de
kapcsolatba kerülök velük, és ez milyen
szakrális élmény! Valami belsõ fényes-
ségtöbblettel, fényesség feltöltöttséggel

nézek ezután napi problémámra, az elõt-
tem álló nehéznek látszó feladatokra.
Valami pozitív aspektusváltás megy vég-
be bennem. Mondhatni: „gyertya gyúl
bennem”. Ezért tisztelem és szeretem a
Fényt adó gyermekeket és a Fényt adó
embertártsaimat. Giovannini Kornélt.
Similis simili gaudet. A hasonló a hason-
lónak örül – tartja a latin közmondás.
Giovannini örül a Fénynek és ad a gye-
rekeknek, és a gyerekek örülnek és adnak
kacagást, tapsot, bizakodást a jóban és a
szépben Giovannininak. Ezt nevezem én
Fehér Mágiának, a Szeretet Mágiájának.
Giovannini Kornél alapos bábtechnikai,
bábmozgatási ismerete páratlan esztéti-
kai, dramaturgiai és gyemeklélektani ta-
pasztalati tudással, valamint erkölcsi, spiri-
tuális felelõségérzettel ötvözõdik, amint
ez a hallatlan gazdag tartalmú Bábját-
szatás címû könyvébõl kiderül. E kiválóan
szerkesztett szakkönyvnek mottójául a
Szentírásban, Jób Könyvében olvasható,
szilárd hitrõl tanúskodó Igét választotta a
szerzõ: „Az én Megváltóm él”. Ez az élet-
mû-kiállítás ennek a hitnek és tehetség-
nek a materializálódása. Az Ige anyagi
formában való manifesztációja.
Ezennel a jelen lévõ nyitott szíveknek a
kiállítást megnyitom.

PoLíSz

Burkus császár

Mátyás király
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Krónika
November 29–december 1. A

Kráter Mûhely Egyesület PoLíSz folyóira-
ta a Szabadka melletti Palicson rendezte
meg a IV. Kárpát-medencei Kereszt-
kötõdések Konferenciát, amelynek fõ
témája A délvidéki magyarság és a
szórványlét kérdései voltak. A délvidéki-
vajdasági sorskérdéseket elemzõ, sõt
megoldásokat kínáló (!) rendezvényen
felkészült szabadkai elõadók felelõsen
vetettek számot térségük (tartományuk)
fájdalmas múltjával, kétséges jelenével
és soron következõ jövõbeli teendõk-
kel. (Dr. Gubás Ernõ és Gubás Ágota,
Dr. Hegedûs Antal, Vajda Gábor, Tari
István és a vendégként érkezõ Siflis
Zoltán, a megalakuló Magyar Nemze-
ti Tanács parlamentjének kulturális 
miniszterjelöltje.) C. Tóth János A
nemzettudat alakulását befolyásoló
tényezõkrõl tartott összefoglaló elõ-
adást, amelyben hangsúlyozta a ked-
vezménytörvény által biztosított ma-
gyar igazolványok távlati jelentõségét
és az iránta megnyilvánuló lankadatlan
érdeklõdést. Székely András Bertalan
(„A nyelv ma nékünk végsõ mene-
dékünk”), Turcsány Péter könyvbemu-
tatói (Magántörténelem) és az Aracs
címû délvidéki közéleti lap bemutatója
jelezte a kulturális muníció folyamatos
elõteremtéséért folytatott heroikus
szellemi munkát. Dr. Botlik József, Dr.
Popovics Tibor Miklós és Stefaniga
Szilárd szorosan a vajdasági sorskér-
désekhez kapcsolódó, és új szempon-
tokat érvényesítõ elõadásokkal lepte
meg a Konferencia hallgatóit, míg

Pomogáts Béla, Ujlaky István, Barcsa
Dániel és Vetési László elemzései tágí-
tották a kérdéskör történelmi-történeti
megértését, illetve a lehetséges problé-
ma-könnyítések esélyeit latolgatták. Az
elhangzott elõadások nagy részét a
PoLíSz jelen és következõ számában
tesszük közzé.

Dr. Hegedûs Antal vezetésével a 
IV. K. K. K. résztvevõi vasárnap délelõtt
koszorút helyeztek el Szabadkán, a
Zentai-úti temetõben, az 1944-es ma-
gyar áldozatok emlékhelyén. 

December 11. Kárpát-medencei
Keresztkötõdések Költõtalálkozó. A ter-
vek szerint két évenkénti gyakorisággal
megrendezendõ találkozókat a „Vár a
Vízen” elnevezésû rendezvény nyitotta
meg, 2002. december 11-én, szerdán
a Magyar Kultúra Alapítvány székhá-
zában. A jelenlévõk a száz éve született
költõfejedelemre, Illyés Gyulára emlé-
keztek.

December 18. Kráter karácsony. A
Kráter Mûhely Egyesület 2002. decem-
ber 18-án tartotta ünnepi közgyûlését
és hat új könyvének bemutatóját a
Budai várban, a Magyar Kultúra Ala-
pítvány Deák termében. Turcsány Péter
elnöki beszámolójában hangsúlyozta,
hogy a 2002. év egyenletesen erõs
mûködést hozott a Kráternek. 25 új
könyvet jelentettünk meg, ebbõl 16
kötetünk elegáns, keménytáblás kötés-
ben (is) került a boltokba, ami egy-
értelmûen jelzi könyvészeti színvo-



100

PoLíSz

nalunk emelkedését. Sikeres pályázat-
kiírásaink (Wass Albert Szavalóverseny
ÉS forgatókönyvírói pályázat, PoLíSz
költõi- és mûfordítói díj), Wass Albert-
emléktúránk (Válaszúttól Istenszékig –
Erdélyben), nemzetközi nyilvánosságot
kapott konferenciáink (Délvidék és a
szórvány-kérdés és a Nyitott ajtó címû
Illyés Gyula Emléktalálkozó), a Csengey
Dénes Szabadegyetem megindításá-
ban történt tevõleges részvételünk min-
den eddigi közmûvelõdési tevékenysé-
günket is felülmúlta. Új szerkesztõségi
tagokkal, tipográfusokkal és grafikusok-
kal erõsödött munkatársi gárdánk, és a
PoLíSz folyórat is keresett rovatokkal
bõvült (Wass Albert emlékezete, Váczi
Gábor: Az ember és a víz címû rovata),
lényegesen növekedett elõfizetõinek és
vásárlóinak száma. Alapszabály-módo-

sításként céljaink közé illesztettük a ha-
táron túli magyar szórvány kulturális 
és szociális megsegítését (egyhangú
szavazattal) és megválasztottuk Néráth
Mónika bölcsész munkatársunkat az
Egyesület ügyvezetõ titkárává. Könyv-
bemutatók: Polgár Ernõ: Az istenek
szigete (regény), Magántörténelem
(PoLíSz Könyvek sorozat 1. kötete), Wass
Albert: Józan magyar szemmel I–II.,
Tarjáni Imre: Kifelé kopogtatás (versek),
Apostagi Zoltán: Cetlik (versek), Beke
Ferencné: Három év Hortobágy pok-
lában (kordokumentum) Vendégeink
voltak: Apostagi Zoltán, Ács Jenõ,
Polgár Ernõ, Tarjáni Imre írók, Dr.
Barton Attila és Jeney Attila történé-
szek, F. Varga Ágnes és König Róbert
képzõmûvészek. Kautzky Armand és
Oszter Sándor elõadómûvészek.
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