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ESSZÉK, JEGYZETEK 

FIRÓL-FIRA SZÁLLSZ TE... 

1982. Arany János esztendeje. Tavasszal Arany születésének 165-, 
ősszel pedig halálának 100. évfordulóját hozza. Hogy így egy évre 
esik népszerű nemzeti klasszikusunk életének e két meghatározó 
dátuma, újra alkalmunk van elcsodálkozni, 65 évet élt volna csak? 
Hisz akkor, az emberi élet korhatárairól való mai tudományos isme-
reteink szerint még nem is volt igazán öreg. Mi pedig úgy tanítjuk-
tanuljuk az Őszikéket, a Tengerihántást, a Vörös Rébéket, mint Arany 
öregkori költészetét. És mentegetjük a Toldi szerelmének valójában 
shakespeare-i lélektani teljesítményét azzal, hogy öregember írta, 
kifelejtette belőle a szerelmet. Bezzeg, ha harminc évvel korábban 
fog hozzá, amikor még Petőfi biztatta a híres-neves bihari bajnok 
történetének a kikerekítésére („...ha már a fejét és a lábát megcsi-
náltad, kötelességed a derekát is megcsinálni..éj, mi lehetett volna 
akkor belőle? Vajon beteljesül Petőfi tréfás jóslata: „Homérés Ossian 
szerencséjének fogja tartani, ha kezet fogsz velük... " 

Hát nem lett része Homérnak és Ossian-Macphersonnak a kiváló 
szerencsében. Hiába folytatta hasonlíthatatlanul „nagyobb dicsőséggel" 
Petőfi „nem is oly dicstelen" kezdeményezését, Arany előtt nem nyíltak 
meg a világ, de még Európa irodalmának a kapui sem. Petőfiből alig 
hat év küzdelmes, csupa kudarc, csupa gáncs pálya után világot 
beszáguldó üstökös lett. Arany pedig hatszor hat év ünneplés, osztatlan 
siker után is megmaradt hazája egén hunyorgó, mozdulatlan, magányos 
csillagnak, amely az utókort örökké izgalomban tartja fenséges 
titokzatosságával, s felfedezni, újra értelmezni valót minden következő 
nemzedéknek tartogat magából. 

Arany az a költőnk, akin elég sokat változtatott a múló idő. Szinte 
minden korszak mást lát benne, minden értékelő a saját eszméit olvassa 
ki költészetéből. 

A reformkor haladó kritikusai számára Petőfi mellett Arany 
testesítette meg legteljesebben a demokratikus, népies költői irányt. 
Az önkényuralom kora azonban már megpróbál a saját elveinek, 
felfogásainak megfelelően igazítani az Arany-portrén. Salamon Ferenc 
még csak annyit állapít meg, hogy Aranyt nem lehet igazán népi 
költőnek tekinteni, mert olyan nagy tudatossággal alkotja műveit. A 



kiegyezés korabeli irodalmi Deák-párt aztán egyenesen szembeállítja 
őt Petőfivel. Gyulai Pál Arany János temetésén mondott emlékbeszé-
dében a féktelen indulatú, éretlen és meggondolatlan Petőfivel 
szemben Aranyból alakítja ki a megalkuvó kor költői eszményképét. 
Abból az Aranyból, aki állítólag maga a megtestesült józanság, tartóz-
kodás, önmérséklet, elhatárolja magát a komolytalan petőfieskedőktől 
és a nemzeti klasszicizmus felé orientálódik. Arany Elveszett alkot-
mányát, szabadságharc-kori líráját, merészebb hangú társadalombíráló 
verseit a századfordulón elhallgatják. Az Akadémiát és a Kisfaludy 
Társaságot megszállva tartó hivatalosok, kijátszva azt a tényt, hogy 
Arany idegenként szemlélte a kapitalizálódó nagyvárost, Budapestet, 
igyekeztek azt bizonyítani költészetével, hogy az igazi magyarság a 
vidékiességben, a világtól való elzárkózásban van. így jut a megha-
misított, félremagyarázott Arany oda, hogy a hivatalos politikai helyzet 
irodalmi urai őt használják ki a polgárosodás, a városiasodás, a haladás 
ellen. Ezzel a kisajátítással elidegenítették Aranytól a legtöbb fiatal, 
ellenzéki költőt. Vajda János öklét rázza a Nemzeti Múzeum előtt 
felállított Arany-szoborra, dühös ordítással kérve számon: „Az egyiknek 
mindent?A másiknak, semmit?!" Az. ugyancsak kitagadott, kívülrekedt 
Reviczky Gyula már felveszi a harcot a hivatalosokkal Aranyért. 1888-
ban a maga sajátos, fanyar jóindulatával így vigasztalja Aranyt: 

Lehetsz a legbölcsebb mestere a szónak; 
Kedvence az égnek, társa Apollónak: 
Lesz mindig szamár, ki utadba vetődik, 
S pajtásának hisz, ha hozzád dörgölődzik. 

Ebben a szellemben nyilatkozik Ady is Strófák a Buda haláláról 
c. cikkében: „Ha majd Arany nem lesz elég tápláló az élősdieknek, 
végre majd azoké is lehet, akiket eddig elkergettek tőle." 

Ezt az Aranyt fedezi fel s követeli vissza meghamisítóitól Móricz 
Zsigmond Arany János írói bátorsága c. cikkében. A realista művész 
Móricz 1931-ben először mutatja meg a világnak Aranyt, a társadalom-
kritikust, aki „ugyanolyan tisztán látta korának szennyes és felháborító 
nyomorúságát, mint mi a magunkét." A feledésből kiásott Arany-mű, 
Az elveszett alkotmány elemzése ürügyén Móricz elsősorban azt 
bizonygatja, hogy az ő korában a legnagyobb vakmerőség lenne effélét 
írni. „Az államtekintély rombolása, a nemzet megbecsülése elleni 
vétség, sőt nemzetgyalázási pört kapna érte a költő." De az igazság 
kedvéért keserűen hozzáteszi: „Azért ne búsuljunk, Arany Jánosnak 
sem volt öröme benne, hogy megírta és megírhatta ezt a szatírát." 



Végleges igazságot Aranynak irodalmi rang és érdem tekintetében 
a XX. századi magyar irodalomtörténetírás szolgáltatott. Horváth János, 
Sőtér István, Barta János, Bóka László, Keresztúry Dezső és mások 
jóvoltából ma világosan látjuk Arany János költészetének múlhatatlan 
értékeit, szépítés és kendőzés nélkül tudjuk őt jogos, méltó helyére 
állítani. 

Ez a hely kétségtelenül a legnagyobbak között van. Hogy Petőfi 
előtt vagy után? Az ilyen kicsinyes méricskélést mi méltatlannak tartjuk 
mindkettőjük emlékéhez. De mert annyian és annyiszor elkövették 
már hol az egyikük, hol a másikuk rovására, célzatosan hangsúlyozva 
a különbségeiket, jogosnak tűnik egy olyan összehasonlítás is, amely 
épp a hasonlóságaikat próbálná kimutatni. 

Ugyanabba a megújulni, átalakulni mindenek felett kívánó korba 
születtek bele mindketten. (Igaz, Petőfi hat évvel később, de annál 
jobban igyekszik a késedelmét behozni.) Ugyanazokat a vágyakat, 
célokat és lehetőségeket örökölték. A világba, amelynek előszobáját 
az iskola jelentette mindkettőjüknek, azonos küldetéssel indulnak: az 
apák álmait beteljesíteni. A jobbággyá süllyedt hajdúnemes Arany 
György és a parasztból polgárrá emelkedett Petrovics István számára 
ez az álom a tanultság, a paraszti sors fölé emelkedés volt. Petőfiből, 
ha hagyja, bizonyára ügyvédet csinál apja. Arany küldetése az lett 
volna, hogy szülőfaluja, Nagyszalonta ügyintézője, a község szabad-
ságának elismertetéséért folytatott évszázados per diadalra vivője 
legyen. 

Hogy a fiúk a taníttatásukhoz fűzött reményeket nem úgy váltották 
be, ahogy az apák elképzelték, azért a kor mellett mindkettőjük 
esetében épp az iskola a felelős. 

A debreceni konzervatív, kálvinista oskola, bármennyivel maradibb 
is volt, mint az a hét polgárosultabb szellemű gimnázium, amelyben 
Petőfi a hat osztályt végezte, mégiscsak a művészet létezésére és 
minden más tisztességes polgári hivatás felettiségére ébresztett. Érde-
kes, hogy Petőfi is, Arany is valamennyi művészet közül a színészetet 
tartja a legvonzóbbnak. A színészkarrier reményében mindketten 
befejezetlenül, szökve hagyják el az iskolát. Ne ámítsuk magunkat, 
ne higgyük, hogy ekkor már tisztában voltak a színház társadalom-
mozgósító lehetőségével. A színészkaland még csak egy vágyat tükröz 
mindkettőjüknél: lenni valakivé, felülkerekedni a társadalmi hierar-
chián, kitörni a kötöttségből egy újfajta önmegvalósítás felé. 

A kísérlet kudarcának fontos következménye van mindkettőjük 
számára: a korai önállóság. Nem egyformán jutnak hozzá. Petőfi kivívja 



zsarnok apjával, családjával, a visszahúzó körülményekkel szemben. 
Arany kénytelenségből vállalja, más választás híján. Távollétében apja 
megvakult, anyja megbetegedett. Épp csak érkezett őt a rázúduló 
szemrehányásoktól megvédeni, pár hét múlva meghalt. Arany fele-
lősnek, vétkesnek érzi magát a történtekért és vezekelni akar. Lemond 
nagyratörő álmairól, megfogadja, hogy nem próbál többé kiemelkedni. 
Segédtanító lesz, aztán másodjegyző Nagyszalontán, s minden 
igyekezetével azon van, hogy elfeledtesse környezetével könnyelmű, 
kitörni akarását annak sorsmeghatározó kényszeréből. 

Mintahivatalnok lesz. Az a híre Szalontán, hogy „amit Arany János 
ítél, azt az Isten is helybenhagyja". Legendák járnak leleményes 
bölcsességéről, részrehajlatlan, megvesztegethetetlen igazságosságáról. 
Igyekszik mindenben az elvárásokhoz igazodni, rendes falusi hivatal-
nokhoz illő életet élni. (Mintha máris sejtené, hogy gyakorolnia kell 
magát a kötelességtudás, a sorsvállalás örömtelen erényében). Csend-
ben udvarol. Mindenki megelégedésére nősül. Érzéseit nem veri nagy-
dobra, nem teregeti ki a nyilvánosság előtt. Harminc éves házassági 
évfordulójukra, megkésett szemérmes vallomásként születik ez az 
egyetlen versszak feleségéhez: 

Ifjú voltál, ifjú voltam, 
Árva voltál, én szegény: 
Nem volt messze olyan össze-
illő pár a földtekén. 

1839-ben arról igazán nem lehetett még sejtelme, hogy Petőfi 
feleségét is Juliskának fogják hívni, s hogy milyen örömöt okoz majd 
a felfedezéskor ez a véletlen névazonosság mindkettőjüknek. 

Egyelőre nem ismerik egymást, és semmi szándékosságot nem 
kell keresnünk abban, hogy Aranynál épp abban a sorrendben követi 
egymást az első két nagy mű, a szatirikus eposz- paródia, Az elveszett 
alkotmány és a népi felemelkedés hőskölteménye a Toldi, mint 
Petőfinél A helység kalapácsa és a János vitéz. A céljuk sem azonos. 
Petőfi negatív költői programnak szánja A helység kalapácsát, azt 
szemlélteti vele, hogyan nem akar ő, hogyan nem kéne reformkori 
magyar költőnek írni. Arany mondanivalója egy évvel később Az 
elveszett alkotmányban, jóval súlyosabb: hogyan nem volna szabad 
1845-ben Magyarországon élni. 

Igaz, Petőfi már azt is tudja, s a János vitézben egy kis mesés 
körülírással meg is mutatja, mi lenne a megoldás: hogy a Kukorica 



Jancsik és a halálba hajszolt árva Iluskák ne csak Tündérországban 
uralkodjanak. És hogy pusztuljanak a földről az életüket megkeserítő 
mostohák, óriások, zsiványok, boszorkányok. 

Toldi Miklós ennyire vakmerően nem kíván még beleavatkozni a 
világ folyásába. Ő meghagyja helyén a bölcs Lajos királyt, megbocsát 
a megszégyenített és megbüntetett zsarnoknak, Györgynek. Miklós a 
maga jogos igazát, törvényes helyét követeli csak a rendi társadalom-
ban. Magán a renden egyelőre nem áll szándékában változtatni. 1846-
ban azért nagy szó volt ez is: a hamisítatlan, „sült" paraszt Miklósról 
azt állítani, hogy édestestvér a gazdag és hatalmas úrral, Toldi 
Györggyel. És milyen testvér? Karra, szívre, sőt még észre is mennyivel 
különb nála. Az a Miklós, aki a Toldi első részéből elénk lép, minden 
szerénysége, magatartásának nemes egyszerűsége mellett is azt 
példázza, hogy a kijátszott, kisemmizett, kisebb testvér felnő a nagy 
nemzeti feladatok teljesítéséhez. Ezt érezte ki a Toldiból Petőfi is. 
Bizonyíték rá elragadtatott verses üdvözlete, amellyel barátságuk 
Arannyal kezdetét veszi: 

IIa hozzád ér lelkem, s meg talál égetni: 
Nem tehetek róla... te gyújtottad úgy fel! 
Hol is tettél szert ennyi jóra, ennyi 
Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel? 

Semmiképp sem tekinthető véletlennek, hogy Petőfi a Toldi 
írójához küldte el lelkét, hogy e két, kezdettől fogva egymáshoz és 
egymásnak való költő barátsága éppen a Tolditól veszi eredetét? 
Kettőjükben a Dózsa népét kereső kor legfontosabb történelmi 
törekvései találkoztak. Ez a találkozás tette, hogy Arany egy rövid 
időre a Petőfiéhez hasonló biztonsággal érezze helyét irodalomban 
és társadalomban egyaránt. Hogy aztán több mint 30 éven keresztül 
ez a biztonságérzet hiányozzon neki a legjobban, s ez a hiány tátongjon 
lelkében soha be nem hegedő sebként. 

Aranynak nem adatott meg pályája csúcsán, ami Petőfinek: az 
életet és életművet egyértelműen koronázó „nagyszerű halál". Neki 
meg kellett érnie a század legnagyobb szégyenét: a szabadságharc 
bukását s a rá következő évtizedek más és más nyomorúsággal terhes 
évtizedeit. S ha számításba vesszük, hogy Vörösmarty, Cuczor, Bajza 
pályája lényegében véget ért Világossal; Vajdáé, Tompáé, Madáché, 
Keményé, Jókaié pedig tulajdonképpen csak az 50-es években indul 
kibontakozásnak, akkor értjük meg igazán, micsoda rettenetes terheket 



kell cipelnie Aranynak vézna, beteges vállán. Nem csoda, ha 60 éves 
korára hófehér hajú, görnyedt testű, bánatos tekintetű, halálra kész 
aggastyánként tekint ránk fényképéről. 

Petőfi megmaradt az utókor emlékezetében fiatal, jellegzetesen 
forradalom előtti költőnek, míg Arany egyértelműen öreggé, 
forradalom utánivá módosult. Költészetének lényege nem a 
forradalmas hit, remény, bizonyosság, hanem a bizonytalansággal való 
szembenézés, a reménytelenséggel birkózó kétségbeesett hinni akarás, 
az eszményhez való kötelességszerű ragaszkodás lett. Arany érzi, hogy 
az önkényuralom korában csakis rá maradhatott Petőfi kis árvája - a 
nép, amely a vesztett forradalom után már nem tart igényt arra sem, 
hogy az irodalomban, nemhogy a politikában uralkodjék. Most a nagy 
árva - a nemzet ügye a fontosabb, mert hátán egyre csattog a bunkóvá 
lett törött zászlónyél. És Arany tudja, mi a népi, nemzeti költői 
kötelesség. Igába fogja szárnyas lovát és több zsákutca, elakadás, 
keserves újbóli nekirugaszkodás után megtalálja az útját-módját a tiltott 
nemzeti fájdalom és a nemzeti ellenállás kifejezésének. Ez az út lírával 
indul, epikai útkereséssel folytatódik és a balladákon keresztül ível 
fel a pályát záró utolsó nagy műhöz, a Toldi szerelméhez. 

Ezen az úton nincsenek, nem is lehetnének diadalmas, csak elbukó 
hősök. Az 50-es évek Toldijából Bolond Istók lett. Dózsa Budává 
vált. Még a Toldi szerelme sem azt adja, amit címe ígér: nem a 
szerelmet, hanem annak vétkes eljátszását, végzetes, fájdalmas 
visszahozhatatlanságát énekli meg. A nagyidai cigányok, a Bolond 
Istók, a Buda halála hőseinek tragikus vagy tragikomikus vétségeiben 
Arany a harcát vesztett magyarság felett gyakorol fájó, önkritikus, de 
jogos bírálatot. Ha volt költő a felemás korban, aki nem táplált hamis 
hazafias illúziókat, nem nemzeti önelégültségre tanított, úgy Arany 
feltétlenül az volt. Cselekvő, józan hazaszeretetének programja jóval 
túlmutatott saját korán: 

Mennyi szájhős! mennyi lárma! 
S egyre süllyedt a naszád; 
Nem elég csak emlegetni: 
Tudni is kell jól szeretni, 
Tudni bölcsen a hazát. 

(A régi panasz) 

És Arany tudta. 1877-ben ezt nem tudhatta, és nem mondhatta így 
más, csak a forradalom utáni korszak Petőfije. Mert Arany az volt. 



Elete végén fáradtan, megtörten a Kapcsos-könyv rejtekében így vall 
Petőfi emlékének: „Álmaimat gyakran látogatod most is." 30 év múlva 
is. Tudatos követője, hűséges őrzője Petőfi hagyományainak. Hitet 
tesz az eszme mellett, amely erőt adott kincseket termő küzdelmében 
a kilátástalan korral és sokszor saját erőtlenségével is: 

Amit adál, abból semmi sincs elveszve: 
Firól-fira szállsz te, mint egy közös eszme. 

(Harminc év múlva) 

Ne firtassuk hát, ki volt kettőjük közül nagyobb: Arany-e vagy 
Petőfi. Azt. hogy egyikükből világirodalom lett, másikuk megmaradt 
nemzeti irodalmi jelenségnek, nem mondanivaló és nem mondani 
tudás döntötte el, hanem az időeltolódás kettőjük pályája között. Ne 
keseregjünk hát azon, hogy Európa bezárta kapuit Arany előtt. Attól, 
hogy világraszólóságát mi tudjuk csak, akik nyelvén értünk, Arany 
még nem lett kevesebb Petőfinél. 

1982. 

JÖJJ EL, SZABADSÁG! 

80 éve, 1905. április 11-én született József Attila. Azóta életműve 
már nemcsak nekünk, magyaroknak vált mindennapi olvasmá-
nyunkká, hanem közkincse lett az egész olvasó emberiségnek. Költé-
szetének emberi, eszmei tartalmát számtalan cikk, tanulmány tárgyalja 
nemcsak magyar, hanem világirodalmi vonatkozásaiban is. Jogos helyét 
irodalmunk legnagyobbjainak sorában ma már nem szükséges idézetek 
tanúságtételével bizonyítanunk. Az a költőnk ő, akinek értékét nem 
kell revízió alá vetni, akinek igazságait nem lehet elködösíteni vagy 
félremagyarázni. 

Egyéni és költői sorsa számos pontban mutat rokonságot az újabb 
és a régebbi magyar irodalom klasszikusaival. Nem teljes harminchá-
rom zaklatott, csapásokkal, csalódásokkal teli évet élt, mint Csokonai. 
De szenvedve, fizikai és lelki megpróbáltatásokat tűrve, a magyar 
irodalom egyik legcsodálatosabb finomságú, életigenlő és életperlő 
líráját hozta létre. S a játékos szellemesség, a kedves, mókás tréfálkozás 
a nyomor, a betegség, a legteljesebb kilátástalanság leplezéseként 
jelentkezik nála is, akárcsak Csokonainál. Csokonai óta egyik költőnk 
sem volt ilyen tündérien fiatal és nem vágyott rá jobban, hogy tenye-



rünkön hordozzuk. - írja 1937-ben József Attila tragikus halálakor 
Komlós Aladár. 

S e szeretetre vágyó, játékos kedvű kamasz döbbenetes erővel 
tudott kétségbeesni. A kitaszítottság, a társtalanság, a kozmikus 
méretekig növesztett magány olyan mélységeit járta meg, míg meleg, 
tiszta szíve dobogni a semmi ágára ült, mint az elődök közül csak 
Vajda János. Mert ahogy Vajda nem akart forogni körben, inkább, 
mint az üstökös, a végtelenséggel versenyt rohant örökké társtalan, 
boldogtalan, ügy József Attila is a mindenséggel méri magát, s nem 
szolgál sziszegve aljas, nyomorító hatalmakat. 

Szomorú sorsa szépségét József Attila azért több bölcsességgel 
fogja fel, mint Vajda. Csak Berzsenyi fogalmazott meg olyan könnyed-
séggel emlékezetbe vésődő fanyar igazságokat, mint József Attila. 
Persze az ő szentenciái nem éppen árkádiai, sokkal inkább ferencvárosi 
és öcsödi ihletésűek. Például: Hosszú az Úristen, rövid a szalonna 
vagy Erős a sorsmik, mint a csikarás. 

Társadalmi elhivatottságának tudatában az „ucca és a föld fia" „a 
népért síró, bús, bocskoros nemes" Ady Endréhez áll legközelebb. E. gyár-

just és lomha földszag ölelkezéséből született legnagyobb lélek költé-
szetével átfogott falut és várost, fizikai és szellemi munkát, magyarságot 
és Duna-melléket, proletariátust és emberiséget. Többlete Adyval szem-
ben, hogy megteremtette az igazi nagy proletár költészetet. A közgazdasági 
és társadalomtudományi műszavak használata nála összefér a 
legtökéletesebb költőiséggel. Nemcsak apja szájából volt szép az igaz, a 
dolgozó ember igaza, amely az érett József Attila költészetének legnagyobb 
ereje és eredetisége, ujjongva cseng ki az a Flóra-ciklusból is. 

A magyar költészet történetében a legtöbb párhuzamot József 
Attilához érzésünk szerint mégis Petőfinél kell keresnünk. Nem azért, 
mert osztályhelyzetét sokkal hasonlóbbnak érezzük a Petőfiéhez, mint 
az Adyéhoz, hisz korban, világnézetben Ady áll hozzá sokkal közelebb, 
hanem mert van valami megdöbbentően azonos e két korán és 
tragikusan elveszett költőzseni sorsában, irodalmi szerepében. 

Bár pályájukat majdnem egyformán rövidre szabta az élet, mégis 
teljes, befejezett, világirodalmi rangú és méretű életmű maradt utánuk. 
Távoli tájak üzenetét hozzák a magyar irodalomba mindketten. Petőfi 
Hortobágya nem esett messzebb a felsőbb osztályok tudatától, mint 
József Attila Ferencvárosa. S ahogy Petőfi kihívó plebejus merészséggel 
beleharsogja az úri fülekbe, hogy jogot a népnek, az emberiség nagy, 
szent nevében/, az nem hangzik meglepőbben, mint József Attila 
követelőző, sürgető proletár-jelszava: hatalmat, húst a dolgözóknak! 



Életüket és költészetüket mindketten egy nagy népmozgalomra 
tették fel. Hitük és hűségük feltétlen volt és makulátlan. Ahogyan 
Petőfi nem alkudott, ugyanúgy nem tudott meghátrálni és egyezkedni 
József Attila sem. Szerencsésebb kettőjük közül mégis Petőfi volt. Ő 
megérte saját jóslata beteljesülését, a világszabadság piros zászlajának 
diadalmas kibomlását, s táborának kudarcát már nem kellett megérnie. 
József Attilának nem adatott meg, hogy a munkásmozgalom új 
szabadságharcaiban részt vehessen. Forradalmi lírája emberileg és 
történelmileg is nehezebb feltételek között jött létre, mint Petőfié. És 
bár eszmeileg számtalan szál fűzi József Attilát kortársaihoz és az 
elődök egy részéhez, igazi szellemi őse Petőfi volt. 

Csodálatos módon még arcképük is testvéreket mutat. Mintha 
egyazon lélek nézne ránk mindkettőjük szeméből. Ugyanaz a fiatalság, 
büszkeség, keménység és harciasság a tekintetükben, vonásaikban. 
A hasonló küldetés félreismerhetetlen jegyei. 

1985. 

DAYKA GÁBOR ÉS JUBILEUMAI 

Előadás a költő halálának 200. évfordulóján 

Minél kisebb egy nemzet, annál több a nagy költője - szokták 
mondani a mi lélekszámunkat sokszorosan meghaladó nációk 
kultúrtörténészei. Talán nem is sanda rosszindulatból, és nem is 
egészen alaptalanul. A kisebbhez viszonyítva a kicsi is nagynak tűnhet. 

Hogy ne vélhessük óriásnak a parányt, világnagyságnak a közepest, 
ezért találták fel a szakemberek írók és irodalmak elfogulatlan, 
tárgyilagos megmérettetésére azt a módszert, amelyet úgy hívnak, 
komparativisztika, mert alapja az összehasonlítás. 

Nincs alkalmasabb pillanat, mint ez a mai, hogy ilyen szempontú 
irodalomtörténeti vizsgálódásnak vessük alá azt a költőt, akinek jogát 
ott állni, ahová ledöntött szobrát két éve visszaállítottuk, olyan sokan 
vitatták az elmúlt esztendőkben. És mivel a korlátlan lehetőségek 
korát éljük, nincs kizárva, hogy fogják ezután is. 

Menjünk elébe a kihívásnak, határozzuk meg lokálpatrióta 
részrehajlás nélkül, ki is volt Dayka Gábor, és hol a helye kora magyar 
irodalmában. 

Ungvár nevét két költő írta be irodalmunk nagybetűs történetébe: 
Gyöngyösi és Dayka. Egyikük azzal, hogy itt született, úgy három és 
fél évszázada, másikuk, hogy épp 200 évvel ezelőtt itt halt meg. 



A város és az ország kezdettől fogva Gyöngyösihez, a barokk 
stílus népszerű reprezentánsához ragaszkodott jobban, aki a vidéki 
nemesi udvarházakat szépirodalmi művek olvasásához szoktatta. Nevét 
ma is ép radvánci családi házán tábla, róla elnevezett irodalmi társaság 
örökítette meg. 

Dayka iránt sokáig közönyt tanúsítottunk. Nem csoda. Ő és 
nemzedéke épp az ellen a költő ellen kötött szent szövetséget, akinek 
nevéből a gyöngyösianizmus, a minden avitt, idejétmúlt hagyomány 
gyűjtőfogalma keletkezett. 

Azt az ideológiát, amelynek nevében Dayka Gábor és kora 
szembefordult a középkor erkölcs- és eszmerendszerével, úgy hívták, 
Felvilágosodás. Az előző korszak, a humanizmus kora irányította a 
világra az ember értelmét, de elnyomta érzéseit. A középkor 
emberideálja merev, rezzenéstelen arccal uralkodik önmagán, 
fegyelmezetten rendeli alá egyéni érdekeit a magasabb rendű 
elvárásoknak, elveknek. 

A XVIII. század fellázad ez ellen a fegyelem ellen, s azt helyezi 
előtérbe a művészetben és irodalomban, ami korábban ki volt belőle 
rekesztve: az érzelmeket. Szülői, gyermeki, testvéri szeretet, barátság, 
szerelem, amelytől úgy irtóztak a klasszicizmus képviselői, most 
értékké lép elő. Azt mondhatnánk egy kis túlzással, az embereknek 
fő foglalkozásává válik, hogy éreznek, szenvedni és szeretni tanulnak. 

Az ész embere kiszámítható volt. Az érzelmeké kiszámíthatatlan. 
Az élet teljességének igénylésével együtt van benne a mulandóságtól, 
a haláltól való borzongás. Ez az életérzés viszi közel a felvilágosodás 
kori magyar irodalmat ahhoz az irányzathoz, amelyet elő- vagy prero-
mantikának, szentimentalizmusnak, egészen pontosan pedig prero-
mantikus szentimentalizmusnak nevezhetünk. 

A preromantikus irodalom valósággal modernnek tűnik, legalább 
is közelebb áll a mi irodalom-fogalmunkhoz, mint a klasszicista vagy 
a barokk. A klasszicista költő tárgyakat énekelt meg, míg a szenti-
mentális és a romantikus elsősorban magát: tűnődve, merengve, de 
főként gyötrődve és bánkódva. Különös bánat az, amit a szentimentális 
költő érez, lelkében ápol, pátyolgat. Nincs konkrét, megnevezhető, 
körülírható oka, de attól még terjedelemre a világmindenséggel azonos. 
Talán épp innen a neve: világfájdalom. 

A világfájdalmas szentimentális költők sorát a magyar irodalomban 
Ányos Pál, a székesfehérvári szerzetes nyitja meg. Egy boldogtalannak 
panaszai a halvány holdnál c. versét legalább olyan irodalmi 
eseménynek tekinthetjük 1780-ban, mint Bessenyei Ágis tragédiáját 
1772-ben. 



Szomorú csillagzat! Mely bús sugárokkal 
Játszol a csendesen csergő patakokkal! 
Csak te vagy még ébren boldogtalanokkal, 
Kiknek szíve vérzik, küszködik bajokkal. 

így búsul Gyöngyösi versformájában, négyes rímekben, hagyo-
mányos magyaros felező tizenkettesben Ányos, az első modernnek 
tartott magyar költő. Kortársai azonban érzik, hogy az új életérzés 
kifejezésére már kevésbé megszokott formára van szükség, és keresik 
is azt. Egyik megoldásként az antikos időmérték kínálkozott. De abból 
hiányzott a lágyság, a hajlékonyság, ami nélkülözhetetlen az 
emocionális tartalom kifejezéséhez. Mások a nyugati nemzetek 
verselését vizsgálták, s azt próbálták meg a magyar nyelvre alkalmazni, 
így jött rá Ráday Gedeon gróf arra a megoldásra, amit rímes-
időmértékesnek, vagy feltalálójáról Ráday-versnek nevezünk ma is. 
Ez lett a magyar preromantika közös formanyelve. Ezen írt Batsányi, 
Verseghy, Szentjóbi Szabó László, Kazinczy és Dayka. Dayka Gábort, 
a magyar felvilágosodás kori szentimentalizmusnak az irányzattal együtt 
elfeledett képviselőjét születésének bicentenáriuma alkalmából 
kezdtük mi, kárpátaljaiak ébresztgetni. Rajongva nagyítottuk az akkori 
ideológiai széljáratnak megfelelő erényeit, például konfliktusát egri 
hittantanárával, elnéztük-elhallgattuk gyarlóságait: azt, hogy eredetileg 
mégiscsak papnak készült, s hogy nem az Istenben, csak egyik, talán 
méltatlan szolgájában rendült meg hite annyira, hogy közvetlenül a 
felszentelés előtt kilépett a szemináriumból. De ettől Dayka valahogy 
mégsem akart felébredni. Nevét ismerik inkább ma nálunk, mint 
verseit. Nem is olyan csoda, hiszen 1880-tól 1993-ig nem adták ki 
külön kötetben költeményeit. Antológiákban, szöveggyűjteményekben 
vagy a Titkos bú és a Rettenetes éj c. verseivel reprezentálja a magyar 
szentimentalizmust, vagy a Szaitz Leót támadó két paszkvillusával, az 
Esdekléssel és a Könyörgéssel játszik kezére az őt eretnekként, harcos 
antiklerikálisként prezentálóknak. Mondhatnánk, amit hasonló 
esetekben szokás, hogy az igazság a két véglet között van. A dolog 
azonban nem ilyen egyszerű. Az, hogy Dayka Gábor neve egyáltalán 
bekerült a magyar irodalom történetébe, egyetlen ember érdeme - a 
Kazinczy Ferencé. 

Dayka Gábor porai már 5 éve nyugodtak az ungvári köztemetőben, 
a Kálvárián, amikor verseinek első kiadója és életrajzának összeállítója, 
Kazinczy Ferenc hozzálátott költői hagyatékának felkutatásához. 



Ha a széphalmi mester nem igyekszik olyan szívós szorgalommal 
összetartani a Martinovics mozgalom bukása után széthullott magyar 
irodalmat, nem veszi szigorúan számba mindjárt a börtönből 
szabadulva az elpusztult és megmaradt értékeket, Dayka Gábor nevét 
mára ungvári sírjával együtt belepi a feledés pora. Az az egynéhány 
vers, amely a korabeli rövid életű folyóiratok hasábjain Daykától 
napvilágot látott, nem lett volna elegendő ahhoz, hogy emlékét 
átmentse a következő nemzedék tudatába. Daykából költőt - mondjuk 
ki bátran - Kazinczy kissé elfogult, esetenként túlzó, talán nem is 
egészen önzetlen pártfogolása csinált. 

Tudjuk, hogy Dayka rövid, hányatott életében nem érkezett kiadni 
saját verseinek kötetét, bár készült rá, az előszót is megírta. 1796-ban 
bekövetkezett váratlan halála után kéziratai baráti, ismerősi kezekbe 
kerültek, s a véletlenen múlt, hogy melyik hová. Nem bírván kezének 
csak egy sorát is - emlékszik később Kazinczy - , égtem, lángoltam 
megkapni papirosait... írtam azután mindenüvé, valahol gyanítottam, 
hogy papirosai, levelei lehetnek. Szándékomat tudattam a Magyar 
Kurír levelei által is. A szép eredmény nem maradt el. Sorra jelentkeztek 
a volt tanártársak, tanítványok, küldték Kazinczynak a viszontagságos 
sorsú kéziratokat. Többek között megyei székvárosunkból is kapott 
Kazinczy Dayka sorait őrző leveleket. UngváriprofesszorKricsjainsi 
György úrnak nevében Dayka egykori tanítványa, Valkovszky János 
a költő tíz versét juttatta el Kazinczyhoz. Értékes küldemények érkeztek 
másoktól is. Ungvárnak második alispánja, Palágyi Kárner László úr 
- emeli ki a feledésből Kazinczy egyik unokatestvérének a férjét -
egy nagy csomót külde, melyet számomra az ungvári gimnázium 
directorától, Fekete Imre úrtól nyert. Szíves köszönetét nyilvánítva a 
segítőkész feladóknak, Kazinczy elragadtatott lelkesedéssel jelenti be, 
hogy a kapott versekből emléket akar barátjának állítani, mely addig 
fog a nyelvnek minden változásai mellett tiszteltetni, míg nemzetünk 
fennálland. 

A tervezett emlékmű felállításához Kazinczynak 13 évre volt 
szüksége. S az olyannak, sikerült, amilyennek a tervező képzelte, a 
modellnek beleszólása már nem lehetett. így az olvasóközönség, az 
irodalomtörténet és a kritika már eredetileg is azt a Daykát ismerhette 
meg, akit Kazinczy mutatott be neki: a szentimentalizmus magyar 
eszményképét, a Kazinczy által propagált fentebb stil megtestesítőjét. 
Ilyennek látja a költő első recenzense, Kölcsey is, aki Himfyvel állítja 
őt párhuzamba. Találóan jegyzi meg, hogy Himfy gond nélkül szép, 
sokhelyt csak erős, csak gazdag. Dayka gonddal szép, sokhelyt csak 



szép és csinos. Kazinczy és Kölcsey nyomán a tuclós Toldy 
irodalomtörténete Daykát mint csiszolt stílusú, választékos, 
szentimentális költőt skatulyázza be, kinek, műveit lángoló érzemény 
lelkesíti, s az ő korában oly ritka kényes ízlés teszi kedvessé. 

Ez az alaposan kiretusált, a korízlés szerint kozmetikázott kép él 
tovább a költőről a XX. században is. Szerb Antal Dayka legfőbb 
irodalomtörténeti érdemének azt tartja, hogy megvalósította, amit 
Kazinczy és leghívebb környezete küzdelmesen keresett és ami nekik 
oly ritkán sikerült: a költői dikció teljes megszabadítását a hétköznapok 
nyűgétől, a póriasság kölönceitől, az elhanyagolt magyar nyelvbe 
beivódott földszagtól. 

Ez a költő volna Dayka Gábor? Őt kellene Kazinczy útmutatása 
nyomán magasan Csokonai fölé állítva tisztelnünk? Nem. 

Kazinczynak Daykából sok mindent sikerült felismernie. De ez a 
sok mégsem minden. Csak az, amiben Dayka magához a mecénáshoz 
hasonlított, vagyis amit saját költészetéből Dayka dicsérete révén 
szeretett volna elfogadtatni és örök értékűvé avatni a tapintatos, diplo-
matikus Kazinczy, aki saját költői irányáról önérzetesen így vélekedik: 
Nekem az legnagyobb kevélységem, hogy az én versem kevesen lelik 
szépnek. Soha ennél nagyobb megtiszteltetésre nem vágytam. 

Mennyire megegyezik ez a vélemény azzal a Daykának tulajdo-
nított kijelentéssel, amely szerint a magyar füleknek egyelőre idegenül 
csengő verseiket ők Kazinczyval nem a jelennek - a jövőnek írják. S 
azzal a szilárd meggyőződéssel, amelyet Dayka Gábor élete c. tanul-
mányában barátja szájába adva így idéz Kazinczy: Mienk marad a 
dicsőség, hogy megtörénk az utat. s igazságos maradékunk, érteni fogja, 
nekünk mit köszönhet. 

És ez a pont az, ahol kilóg a lóláb: Kazinczynak szüksége volt 
egy igazi, hiteles költői életműre ahhoz, hogy saját, sok oldalról táma-
dott irányát vele igazoltassa. így jött kapóra Dayka, aki kitűnő esz-
köznek bizonyult a célhoz, a nyelvújítás ügyének diadalra viteléhez, 
a magyar költői nyelv megreformálásához. A mai magyar irodalom-
történet méltó helyet biztosít mind Daykának, mind az elismertetéséért 
olyan buzgón küzdő Kazinczynak. Ma úgy tekintjük Daykát, mint a 
felvilágosodás kori szentimentalizmus kiemelkedő formaművész 
lírikusát, aki rövidre szabott, testi és lelki megpróbáltatásokkal teli 
életében egy tökéletes hitelű és finomságú modern magyar líra ígéretét 
teremtette meg és hagyományozta ránk. 

Felesleges volna ezt az ígéretet Kazinczy hibájába esve beváltottnak 
nyilvánítanunk, tagadnunk torzó voltát, helyreigazítanunk szépség-



hibáit, pótolnunk repedéseit. Tudnunk kell, hogy a Dayka-életműnek 
titulált, mostohán kezelt és feleslegesen tökéletesített hagyatékban a 
körülbelül egy-két tucatnyi időtálló, maradandó értékű vers mellett 
sok az antik metrum és a német szentimentális sablon ötvözetéből 
álló utánzat. Meggyőződéses felvilágosultságát és személyes tapasz-
talatokon nyugvó szentimentalizmusát tükröző költeményeinek 
szomszédságában mennyegzői dalokat, alkalmi versezeteket, Leopold 
és Ferenc császárt a népboldogításra, könnyek törlésére, sebek 
orvoslására rábeszélő ódákat, a magyaros viseletet kuaicos és nemzeti 
ellenálló modorban dicsőítő rögtönzéseket is találunk. Az élmény 
ihletett kifejezésének igazi költői csúcsaira Dayka képzelete is csak 
ritkán röppen fel, bár jóval gyakrabban, mint azt Kazinczy és Kölcsey 
észreveszik. 

Ezért nem sikerült Daykát a jubileumoknak életre kelteniük. Ezért 
maradt születésének 100., 150. és 200. évfordulója után is a kevesek 
olvasmánya, az avatottak élménye. Fájdalmas kesergő, az érzéketlen 
világot vádoló, szívbemarkoló panaszkodásán meghatódunk, lágy 
lejtésű jambusait, szelíden hömpölygő hexametereit elbűvölve 
olvassuk. Szavainak zenéje, zenéjének szokatlansága nem vesztette 
el varázsát ma sem. Csokonaitól Radnótiig sokakra emlékeztet, itt-ott 
200 év magyar költészetével alliterál. 

S bár ma, halálának 200. évfordulóján sírjára újfent nem vihettük 
el az engesztelés virágait, jóleső érzés felmutatni verseinek legújabb, 
az Intermix Kiadó gondozásában megjelent válogatását, amely minden 
bizonnyal tovább fogja éltetni emlékét Kárpátalján. 

1996. 

BALASSI BÁLINT HUSZTON 

(A szerző Szöllősy Tiborral közösen írta a cikket) 

Husztnak romvára ma leginkább Kölcsey közismert epigrammáját 
juttatja az olvasó ember eszébe. Hogy a „bús düledékeken" három 
évszázaddal a Himnusz költőjének lehangoló helyszíni híradása előtt 
micsoda élet lüktetett, azt a magyar reneszánsz költészetet világirodalmi 
rangra emelő, első igazi lírikusunk, Balassi Bálint életének és 
életművének néhány epizódja is tanúsítja. 

A tény, hogy 1575-76-ban az első klasszikus magyar költő több 
mint egy évet töltött Huszton, Esztergom felől nézve talán nem képvisel 



különösebb irodalomtörténeti értéket. Súlya, bizonyítékereje inkább 
kárpátaljai vonatkozásban van. Azok igazát támasztja ugyanis alá, 
akik a könnyen feledőkkel szemben soha nem voltak hajlandók 
elhinni, hogy a honfoglalástól az úgynevezett újraegyesülésig nem 
történt e tájon semmi, csak megszállás és elnyomás. 

E vidék folyamatos jelenlétét az immár 1100 éves magyar kultúra 
történetében többek között Balassi Bálint neve is bizonyítja. A 450 
éve született és 410 éve elhunyt költő dupla évfordulója jó alkalom 
egyebek közt arra is, hogy elmondjuk, hogyan került kapcsolatba a 
gyarmati, zólyomi, divényi, kékkői, liptóújvári Balassi Bálint 
Kárpátaljával. Útbaigazításért a történelemhez kell folyamodnunk. 

1566-ban, a szigeti veszedelem esztendejében János Zsigmond 
király súlyosan megbetegedett. Az őt körülvevő főnemesek azon 
voltak, hogy rávegyék: adja beleegyezését egy végrendelet 
megfogalmazásához. A végrendelet kicsikarásában különösen 
kitüntette magát Bekes Gáspár, Csáky Mihály és Hagymássy Kristóf, 
akiknek sikerült is kieszközölniük, hogy 30 000 arany fejében a király 
rájuk hagyja Huszt és Fogaras várát. A rendek elfogadták a 
végrendeletet, de megvétózták a két vár magánkézbe adását, mondván, 
hogy országos rendeltetésű várakat Erdély fejedelme sem ajándékozhat 
oda senkinek. Az említett urak, kisebbségben lévén, látszólag 
beletörődtek a döntésbe. Hamarosan kiderült azonban, hogy eszük 
ágában sincs a várakról lemondani. 

1571. május 24-én az erdélyi rendek Báthori Istvánt választották 
fejedelmükké. Az újdonsült államfőtől megkövetelték, hogy szerezze 
vissza Husztot és Fogarast Bekeséktől. Báthory István nem volt híve 
a belháborúnak, húzta-halasztotta a rendek alkotmányos követelésének 
végrehajtását, annál is inkább, hogy Bekes Gáspár riválisa volt az 
erdélyi fejedelmi szék megszerzésében. Míg Báthori nem akart a 
bosszúállás gyanújába keveredni, Bekes, aki a vesztes fél szerepébe 
sehogy sem tudott beletörődni, Miksa királyhoz folyamodott 
pártfogásért. Miksa elismerte Bekes birtoklási jogát, és 1571-ben 
hivatalosan is beiktatta a három nemest Huszt várának tulajdonjogába. 
Erre Báthori is Kolozsvárra kérette a rendeket, kifejezte felháborodását 
a történteken, és szigorúan utasította Bekeséket, hogy azonnal 
mondjanak le a vár birtoklási jogáról, a királytól pedig követelte, 
hogy vonja vissza a Husztra vonatkozó rendeletet. 

A visszavonás nem illett Miksa politikai elképzeléseibe, mivel ő 
épp Erdély megosztására törekedett. A perlekedés pedig a török 
malmára hajtotta a vizet, és annak fegyveres beavatkozásával fenye-



gette Erdélyt. Báthori politikai éleslátásának köszönhető, hogy ez 
nem következett be. Sikerült ugyanis a török portát meggyőznie arról, 
hogy Bekesék a huszti várat csak zálogba vették. 

A fordulatos eseménysorozat következő állomása Hagymássy 
Kristóf pálfordulása volt. 1572-ben Békéstől elpártolva Huszt várát 
átadta Báthorinak. Mint azt Bekes később elkeseregte, „nagy perfidiával 
és árulással", csak azért, hogy a vár egyedüli tulajdonosa ő maga 
legyen. Bekes ekkor elszánta magát a leszámolásra, és Miksa 
pártfogásával sereget toborzott Báthori ellen. 

A hír eljutott Balassi Jánoshoz is, akinek épp akkoriban sikerült 
tisztáznia magát az udvar ellen szőtt összeesküvés vádja alól. Hogy a 
családját továbbra is körüllengő gyanút némileg közömbösítse, a 
húszesztendős, deli daliává serdült Bálintot elküldi egy kisebb csapattal 
Bekes Gáspár megsegítésére. A Balassiakkal szegről-végről rokon 
Báthori István elleni hadi vállalkozásnak azonban nem kedvezett a 
szerencse. Balassi Bálint kis számú serege Erdély határában a Bekes-
párti Korniss Gáspár ötszörös túlerejébe ütközött, aki tévedésből 
támadta meg és kaszabolta le a segítségére igyekvők ellenségnek 
vélt csapatát. 

Balassi Bálintnak is csak alig sikerült az összecsapást élve 
megúsznia, és sokáig nyögte a fejére mért buzogányütések 
következményeit Huszton, ahová magatehetetlen állapotban, 
fogolyként került. Balassi bekerítője maga Hagymássy, a várkapitány 
volt, aki - nem tudni, milyen számításból - inkább vendégként, 
semmint hadifogolyként bánt az ifjú Balassival. Miután hamarosan 
kiderült, milyen kegyetlenül állt bosszút Báthori az ellene fellázadt 
Bekes-párti urakon, Balassi Bálint úgy találta, hogy jobb fogolynak 
lennie Huszton, mint kivégzettnek Gyulafehérváron. 

A fogságot különben azért sem tartotta kellemetlen állapotnak, 
mert vigasztalóra és ápolóra nem másban, mint a vár úrnőjében talált. 
Egyes kutatók a huszti Hagymássyné Sanyiki Krisztinában vélik 
felismerni Balassi korai szerelmi költészetének múzsáját. 

Tény, hogy Balassi első ismert versei 1575-76 táján, azaz a huszti 
fogságbaesés és a gyulafehérvári folytatódás idején keletkeztek. Ettől 
az időponttól a Dobó Krisztinával kötött szerencsétlen házasságig 
(1884) tart Balassi költészetének első szakasza. Költői termésének 
kezdeti évtizedéből 27 szerelmes verse maradt ránk. Közülük háromról 
feltételezik, hogy Hagymássy Kristófné ihlette. Valóban úgy tűnik, 
mintha az ő keze volna azé az „erdéli asszonyé", akiről azonos című 
versében az egyik kórból a másikba eső Balassi így énekel: 



Ha szinte érdemem 
nincs is arza nekem, 
hogy ő engem szeressen, 
csak áldott kezével, 
mint szép ereklyével, 
engem mint kórt illessen. 

Bókköltészet ez a korabeli magyar virágének és az erdélyi főúri 
udvarokban divatozó reneszánsz udvarló vers legjobb színvonalán. 

A kitartó kutatásnak talán majd sikerül egyszer tisztáznia, milyen 
mértékben keverednek Sanyiki és Dobó Krisztina vonásai a Christina 
nevére szerzett, ismertté Cupido szívemben... címmel vált Balassi-
költeményben. Egyelőre feltételezni tudjuk csak, hogy a fogság és 
tömlöc mint a víg szerelem alternatívája Balassinál Husztról veszi 
eredetét, ahol először sikerült a viszonzott szerelem megváltó voltát 
tapasztalnia, imígyen: 

Siralmas nagy bánat küllemben nem bánthat, 
csak mikor őt nem látom, 
Szép kertek tömlöcnek akkoron tetszenek, 
víg ének is siralom, 
Viszont mikor látom, vagy szavát hallhatom, 
nincsen semmi bánatom. 

Kétségtelen, hogy a Dobó Krisztinával kötendő, főleg anyagi 
megfontolások által motivált házasság gondolata nem válthatta ki 
Balassiból az egyéni fantáziának azt az ötletben, leleményben 
tobzódását, ami a későbbi Júlia-ciklus sajátja. A Balassi líra ismerői 
előtt nem titok az sem, hogy alkalmi ihletet a főúri műkedvelés 
konvencióit következetesen újító költő sokszor merített számunkra is 
ismert forrásokból. Nem idegenkedett a betű szerinti fordítástól vagy 
szabad átköltéstől sem. Miért ne tételezhetnénk fel hát róla, hogy 
későbbi versében korábban megélt lelki esemény emlékét idézi, hogy 
saját magától kölcsönöz érzést, illúziót? 

Ezt tették akkoriban a külföldi latin lírikusok, Balassi tanítómesterei 
is: képeiket a klasszikus görög és római költőktől, valamint egymás 
motívumkészletéből merítették. így alakulhatott ki az a nemzetközi 
humanista sablon, amelyet Balassi azért sajátított el, hogy kinőhessen. 
Ahogyan a huszti várfogságot és a Krisztina-szerelmeket, ezt is ki 
kellett nőnie ahhoz, hogy már a XVE században eljuttassa a magyar 
lélek üzenetét Európába. 



Ez az üzenet pedig Balassi Bálint költészetének Huszthoz is kötődő 
korszakában valahogy így hangzott: mindegy, hogy Juditnak, ilyen 
vagy olyan Krisztinának hívták, ürügy volt arra, hogy egy magyarul 
verő reneszánsz szív örök szépségszomját versben kidobogja. 

1994. 

A MAGYAR KULTÚRA SZIMBÓLUMA 

Gondolatok Kölcsey Ferenc Himnuszáról 

Lehet, hogy csak az én mulasztásom, de nem tudok róla, hogy a 
mienk mellett napja volna az évben más nemzeti kultúráknak is. 
Vajon miért nem érzik szükségét a velünk, mellettünk élő kis és nagy 
nemzetek, hogy külön napon adózzanak saját kultúrájuknak? Miért 
fontosabb nekünk a mi kultúránk, mint másoknak a sajátjuk? 

Németh László szerint minden nép egyéniség. „Egyénisége jogán 
a legkisebb is mondhat olyat, amit a legnagyobb soha." És hogy -
egy kissé szabadon - egy másik nagy XX. századi gondolkodónkat, 
Szerb Antalt is idézzem: „A kultúra a lélek válasza a sorsra." A mi 
kultúránk a mi sorsunk következménye, gondolhatnánk. Csakhogy a 
magyar kultúra rácáfol e logika bölcsességére. Az ugyanis a magyar 
sors ellenére született, s fogalmazta meg nemzeti lelkületünk legfőbb, 
legkarakterisztikusabb vonását - a túlélésre való hajlamot. Született 
túlélők vagyunk - állíthatjuk bizton magunkról, ha 1100 éves 
történelmünk válogatott megpróbáltatásait felidézzük. Vajon nem azért 
tucltunk-e „megfogyva bár, de törve nem" valamennyiből kilábalni, 
mert a magyar szellem legjobbjainak volt erkölcsi bátorsága a 
legkilátástalanabb korokban, a legszörnyűbb történelmi katasztrófák 
ránkszakadtakor is így buzdítani: „Ember, küzdj és bízva bízzál" vagy 
„Lesz még egyszer ünnep a világon." 

Örök nemzeti élniakarásunk fogalmazódik meg a Himnuszban 
is. Kölcsey Ferenc költeménye, amely Erkel Ferenc megzenésítésében 
1844-ben szólalt meg először, azóta folyamatosan égő, semmilyen 
erőszak által ki nem oltható őrlángja lett a magyar nemzeti 
önazonosságnak. Ezért válhatott a magyar kultúra szimbólumává. 

A Himnusz! 1821-ben kezdte el írni Kölcsey, s több mint kétévi 
javítgatás, újrakezdés után 1823. január 22-én fejezte be. Reménye 
arra, hogy megjelenjen, a leghalványabb sem volt. Két évvel az első 
reformországgyűlés előtt a bécsi kormány eszeveszett erőfeszítéssel 



igyekszik visszafordítani vagy legalább megállítani az idő kerekét 
Magyarországon. Cenzúra, katonaság, titkosrendőrség - az önkény 
minden eszköze az elfojtáson munkálkodott, még nem tudva, hogy 
már késő: Kiskőrösön megszületett a csecsemő, aki két évtized múltán 
majd így vezényel: „Talpra, magyar!" 

Egyelőre azonban egy másik vers hozza lázba a szatmári kúriákban 
az elcsüggedt hazafiakat. A szerző neve nélkül a legnagyobb titoktartás 
mellett másolják, terjesztik, és olyan hátborzongató gyönyörűséggel 
olvassák, mintha magát a legfőbb bizonyságot tartanák kézben arra, 
hogy Isten nem fogja már tovább sújtani a magyart, ellenkezőleg: 
jókedvvel és bőséggel áldja meg. Jellemző, hogy amit a századok óta 
tartó elkeseredésben a betevő falatnál is fontosabbnak vél a szerző, 
első helyen a kedvet említi. Futótűzként terjed a vers, dallamot 
próbálnak hozzá szerezni, éneklik. Végül 1829-ben megjelenik 
nyomtatásban is. És 1844-ben pályázatot írnak ki megzenésítésére. 
Ennek lett a nyertese Erkel Ferenc, akinek a zenéjével Kölcsey 
költeménye az idők során a magyar hazaszeretet himnuszává válhatott. 

Hihetetlen, de valószínűleg a mienk e világ egyetlen illegális 
himnusza. Sohasem iktatták, nincs dokumentum arról, hogyan vált 
hivatalos himnusszá. Derűs döbbenet fogadta a közelmúltban ezt a 
bejelentést a magyar parlamentben. De hát kell-e törvény a sorsnak 
ahhoz, hogy rendszerek és államformák fölöttivé avassa egy balsors 
tépte nép himnuszát? 

Volt ugyan idő, amikor az államhatalom legmagasabb 
tisztségviselője kétségbe vonta Kölcsey szövegének és Erkel 
dallamának időszerűségét. A tervbe vett új himnusz ötlete azonban 
kivitelezőre nem talált. Ez volt az a korszak, amikor nemzeti 
ünnepeinken az Internacionálé csendült fel. A zsarnokság szellemével 
szintén szüntelenül dacoló, Magyarországon is közkedvelt proletárének 
sok mindenre alkalmas volt, csak egyre nem - a nemzeti érzés 
ébrentartására. Mert apellálhat az idők változására határon belül és 
kívül a szemérmetlen, magyarigazolványt becsmérlő hazafiatlanság, 
álcázhatja magát internacionalizmusnak vagy multikultúrának van, 
amit soha sehogy nem sikerült pótolnia - a nemzeti azonosságtudatot. 
Ahogy az egyes emberhez hozzátartozik a kora, éppoly 
elválaszthatatlan egy nemzettől a múltja, amelyet lehet fájlalni, 
kritikusan szemlélni, de megtagadni hiábavaló volna. Jelen és jövő 
csak a múlthoz viszonyítva az, ami. 

A magyar múlt egy darabja nemzeti imánk, a Himnusz is, amelyet 
újabban szabadon énekelhetünk bárhol: az utcán, termekben. 



Korábban azonban többekben keltett aggodalmat nemzeti énekünk 
túlkorossága. Mert az Isten, óvd a cárt kezdetű régi orosz himnuszt a 
történelem alakulása során felváltotta az új, immár szintén elavult 
szovjet, egyes éberségükből élő elemeknek úgy tűnt, hogy a 
kommunizmus bukásra álló ügyét Európában a magyarok idejétmúlt 
himnusza is veszélyezteti. Az állam védelmére rendelt hivatalnak és 
a tőle sokkal veszélyesebb önkéntes munkatársainak semmiképpen 
nem fért a fejébe, hogy a feudalizmus korában keletkezett himnuszát 
próbálja átmenteni egy nemzet a létezőnek hitt szocializmusba. 

A titok nyitja pedig egyszerű. Időszerűtlenné egy himnusz két 
esetben válhat: ha nagyon erősen kötődik egy államformához, amely 
nem bizonyul állandónak, vagy ha nemzeti önérzetükben sért más 
népeket. Példaként az első esetre az osztrák „Gott erhalte", vagy 
éppen orosz cári himnusz szolgái. A császárság és a cári rendszer 
bukásával természetszerűen vesztették érvényüket a császárt és a cárt 
éltető himnuszok. Kivételt a rendszerekhez kötődő himnuszok között 
az angol képez. Angliában a parlamentáris demokráciába szervesen 
beépült a királyság intézménye, azért vált maradandóvá a „God save 
the king" (királynő esetében a „God save the queen" változata). 

Hosszú életűnek pedig általában azok a himnuszok bizonyulnak, 
amelyek a szülőföld szeretetére serkentenek, és nem az uralkodók, 
hanem a nemzet fennmaradásáért esedeznek. Ebbe a kategóriába 
sorolható a magyar himnusz is. Egy nemzet egészséges, jogos 
élniakarása fejeződik ki benne a költészet nyelvén, magyarul. 

2003. 

MÁSODIK NEMZETI IMÁNK, A SZÓZAT 

Gondolatok a Magyar Kultúra Napján 

Megszoktuk, hogy a Magyar Kultúra napján a Kölcsey Ferenc 
költeményéiből első számú nemzeti imánkká vált Himnuszra. emlékezzünk. 

Minthogy azonban a millecentenárium esztendejében járunk, 
engedtessék meg nekem, hogy a mai alkalommal kivételesen egy 
másik költeményre emlékezzek, amely a köztudatban egyenértékűvé 
vált a Himnuszszeá, s második nemzeti imánkként terjedt el - a 
Szózatrá. A kivétel 1996-ban azért jár ki neki, mert épp 160 évvel 
ezelőtt, 1836-ban írta Vörösmarty Mihály, természetesen nem sejtve, 
hogy nemcsak saját korának, hanem minden következőknek szól. 



Reformkorunk egyik érdekes sajátossága, hogy minden 
évtizedének van egy sorsdöntő, iránymutató költeménye. A XIX. század 
2()-as éveinek elején ezt a szerepet töltötte be a Himnusz, a 30-as 
évek derekán ez lett osztályrésze a Szózatnak, a csúcshoz pedig, a 
szabadságharchoz Petőfi Nemzeti dala vezetett fel 1848-ban. 

A három költemény ugyanannak a kornak a lelkét fejezi ki, amit 
a nagy előd, az országos romlást konok szívvel felpanaszoló Berzsenyi 
Napóleonhoz c. epigrammájában így határoz meg: Nem te valálgyőző, 
hanem a kor lelke - szabadság. A szabadság - nemzeti és szociális 
mivoltában is - olyan meghatározó fogalma a reformkornak, mint az 
európaiasodás a mienknek. A költők által szentnek, szépnek, édesnek 
álmodott szabadság konkrét, közvetlen elérhető céllá, a rabság 
alternatívájává Petőfinél válik. A felzárkózást évezredes, véres zászlói 
alá azonban Vörösmarty nyilvánítja először minden magyar számára 
erkölcsi kötelességnek a Szózatban. A Szózatba Vörösmarty mindent 
belefoglalt, ami a magyart emelheti, lelkesítheti. S bár érezteti 
bizonytalan helyzetét, a bekövetkezhető pusztulást is, nemzetünket 
bátran állítja a népek hazája, Európa, a nagyvilág ítélőszéke elé, biztos 
benne, hogy azok nem hagyják el, ha maga sem hagyja el magát. 

Érdemes megállnunk egy pillanatra a Himnusz, a Szózat és a 
Nemzeti dal címénél. Kölcsey 1823-ban azért nevezi a nemzetét hinni 
és bízni tanító áhítatos imádságát Himnusznak, mert címzettje az 
Isten. A korabeli Partium protestáns magyarsága, amely nekünk 
Kölcsey mellett Kazinczyt, Aranyt és Adyt adta, csak benne bízott 
eleitől fogva. Vörösmarty 1836-os Szózata már nem alázatos könyörgés, 
hanem határozott felszólítás, cselekvési program, aktuális erkölcsi 
útmutatás a magára talált, a Haza és haladás zászlói alá felsorakozó 
nemzethez. A Szózat tántoríthatatlan hitet, rendületlen hazafiúi hűséget 
követelő parancsa lobogó líraisággal lelkesít a szabadságharc egyszeri, 
soha vissza nem térő alkalmának megragadására Petőfi Nemzeti 
dalában. Ez, az utódok tudatában a Himnuszszal és a Szózattal 
elválaszthatatlanul összeforrott induló egy nemzetté összekovácsolódott 
nép legszélesebb rétegeinek eszéhez és szívéhez szól egyszerre, ezért 
dal. Az elnevezések különbözősége mögött tehát nemcsak műfaji 
másság, hanem a reformkori magyar társadalmi haladás egymást 
követő fázisaira jellemző, világnézeti eszmei, magatartásbeli-erkölcsi 
eltérések is rejlenek. 

Az általános, minden idők mindenkori magyarságára érvényes 
mondanivaló mellett rejt magában ez a három nagy, reformkori költői 
üzenet valami olyat is, ami kimondottan nekünk, az ittnek és a mostnak 



szól. Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi nemzetben gondolkozik. Nem 
úrhoz, és paraszthoz, esetleg értelmiségihez, nem kormánypártihoz 
vagy ellenzékihez - az egységes magyarsághoz, magyarságról szól 
imígyen: Isten, áldd meg a magyart; Hazádnak rendületlenül légy 
híve, ó magyar, Talpra magyar! Már ezekben az első sorokban benne 
van a válasz a kimondottan vagy kimondatlanul mindnyájunkat 
aggasztó kérdésre: ma nem tudna a magyarság így eggyé lenni? De. 
Tudna. 

Csakhogy ahhoz látnunk kellene a fától az erdőt. Kicsinyes, önző 
egyéni érdeket nem lehet elfogadtatni össznemzeti célként. Ha az 
egyes ember nem is mindig, a közösség általában csalhatatlanul meg 
szokta különböztetni a demagógiát az igazságtól. Nagy közösségi ügy, 
érték elkeseredett védése időnként összehozhat bennünket, mint tette 
ezt annyiszor történelmünk során, amikor nem volt idő azon meditálni, 
kinek van kizárólagos joga, legitimitása, mandátuma elöljárni, és hogy 
megfelelő bére lesz-e az áldozatnak. Profitorientált korunk azonban 
nem ismer olyan elavult fogalmakat, mint önfeláldozás, áldozatkészség. 
Vegyük már észre végre valahára, hogy a jóllakott, a nagymenő az 
éhessel, a balekkel legfeljebb választások idején hajlandó összefogni. 
Vak illúzió, üres tévhit, hogy csak azért, mert magyarok vagyunk, kis 
és nagy dolgokban is megpróbálhatnánk érdekeinket összeegyeztetni. 
Honfoglaló őseink esetében ez ment, mert az egyes ember 
teljesítményétől az egész közösség előbbre jutása függött. De az 
újsütetű piacgazdaságban a kicsinyek, a számonkívül maradtak jámbor 
álmát, a magyar-magyar összefogást is rég kisajátította a demagógia. 
Ma, a millecentenárium évében az új Petőfinek így kellene kiáltania: 
„Ébredj, magyar!" És a lelkére kötni honfitársának, hogy ne legyen 
már mindig Hübelebalázs, délibábok hőse, aki különben már több 
mint 100 évvel ezelőtt a lelkünkre kötötte: 

Ne csüggj rajongva sem hazán, se népen, 
Majd csak megélnek, úgy ahogy, azok; 
Ne hidd, hogy a föld vagy pokol vagy éden, 
Túl-hit, túl-kétkedés egykint hazug. 
Köztük leled meg a valót középen, 
Az emberek se' szentek, sem gazok -, 
S a haza dolga: gordiusz-kötés, 
De kard nem oldja meg, csak küzködés. 

(Arany László: Délibábok hőse) 
1996. 



VERECKÉTŐL EURÓPÁBA, S ONNAN A 
CSILLAGOK FELÉ... 

Előszó a Kovács Vilmos verseiből összeállított Ha 
rám szakad a végtelen idő c. kötethez 

A mai ötvenen aluliak nem emlékezhetnek rá, milyen volt a csönd 
1957 őszén Kárpátalján. Kísérteties komorságába nem vegyült már 
puskaropogás, a szögesdróton nem szűrődtek át újrakezdésre buzdító 
bűvös jelszavak. Itt is, ott is kemény megtorló intézkedések 
állandósították a félelmet, figyelmeztettek a csodavárás hiábavalósá-
gára. És ebbe a nyomasztó, agyat-lelket bénító csendbe búgott bele 
egy verseskötetcím: Vallani kell. 

Vallani kell - szuggerálta így, felkiáltójel nélkül - önmagának?, a 
kortársaknak? magának, a kornak? - egy akkor még ismeretlen nevű 
költő, Kovács Vilmos. Volt valami kétértelmű, dodonaian sejtelmes 
ebben a dallamos címben. Személytelen állásfoglalást, szelíd meditációt 
(mert ugye nem „muszáj", csak „kell") és félreérthetetlen, tétovázást 
nem tűrő parancsot egyaránt ki lehetett belőle olvasni. 

Aki abban az időben írt vagy írást értelmezett, tudja jól, hogy a 
korra nem volt jellemző a polifónia. Egyértelmű felkínálkozásra, kételyt 
nem ismerő kiállásra volt csak igény. Az önhitt ideológia már-már 
száműzött a költészetből minden esztétikát. 

A kötet előszava is emígyen ajánlja Kovács Vilmost az olvasó 
figyelmébe: „A szovjet ember érzéseit, gondolatait fejezi ki... Megénekli 
a szovjet valóságot, a kárpátontúliak szabad, alkotó életét, melyet a 
Nagy Október keltett életre." S ez majdnem így is volt. Mert Kovács 
Vilmos sem írt ekkor még mást, mint mások, csak éppen másképpen 
írta azt meg. A „szovjet valóság" az ő számára a Kárpátok alatti 
szülőfalu: 

... Hol bölcsőm ringott, 
anyám dúdolta halk. dalát; 
felettem eperfa ingott, 
s szarka pletykálta a csodát, 
mikor először mondtam 
akadozva: édesanyám... 

(Újra szülőfalumban) 



Ebből a faluból ugyanúgy eltűntek a múlt jellegzetes relikviái, a 
„gólyafészkes szalmatető", a „kidőlt falú szülőház", a „cselédsorba 
vezető út", mint más községekből akkoriban, „s a gróf birtokán megje-
lent az új gazda, a cseléd, a béres". De történnek itt olyan dolgok is, 
amiket csak a költő lát és hall meg. Például, hogy 

korán kelő szélben ringó 
vörös... fenyő újzöld ágán 
jóreggelt rikkant egy rigó, 
s derülnek á fák a lármán. 

(Hajnal) 

A kötet hangszínét nem a korabeli transzparensek rikító vöröse 
határozza meg, hanem a lírai hős élményvilágának sokszínűsége. A 
szellő a kötetben „virgonc", a kedv „mókás", a hajnalsugár „pirosruhás", 
az őszi csend „tarka". Egyszeri impressziót sejtetnek a metaforák, a 
megszemélyesítések: „az ég nagy sötétszürke selyem", „kipirul a hold, 
míg a néma hegyeket megmássza", „s egy orgonabokor csodát várón 
kikönyököl a mohos palánkon". 

Eseménnyé a kötetet mégsem a költő tárgykörének és eszköz-
tárának kezdőkre ritkán jellemző egyedisége tette. Sokkal inkább 
Kovács Vilmosnak, a költőnek és az embernek az az alapvonása, ami 
az irányított irodalom korában valósággal kihívásnak számított: az 
őszintesége. A hiteles költői szóra kiéhezett kárpátaljai olvasó 
hibátlanul ráérzett: ez az ember nem mond olyat, amit nem hisz vagy 
nem gondol. És ami ennél is vakmerőbb vállalkozás volt az elsőkötetes 
költő részéről 1957-ben - a verseibe bele tudta szőni saját véleményét 
a megelőző esztendőről. Előbb a Munkácsy emlékének szentelt Élő 
színekben nyilatkozza megfellebbezhetetlen magabiztossággal: „Ami 
igaz, meg nem halhat". Aztán a Magóg fiában Adynak adresszálva 
ismétli meg még egyszer azt a szívet melegítően szép és hátbor-
zongatóan aktuális üzenetet, hogy „az igaznak nem áshat senki sírt." 

A cenzoron kívül aligha akadt Kárpátalján olyan ember, aki e 
sorokból ne az eltiport magyar forradalommal való tiltott együttérzést, 
ne egyfajta nemzeti hitvallást olvasott volna ki. Sokak szerint éppen 
erre célzott a kötet címe is. És még valami, amit talán senki nem írt 
meg eddig a kötetről: Kovács Vilmos ki merte mondani benne azt a 
varázsszót, hogy „magyar". 

Későbbi köteteiben Kovács Vilmos is adózhatott a korízlésnek a 
Kommunista című filmről, a harkovi Sevcsenko-szoborról, a 



Zaporozzsjei Vízerőműről szóló versekkel, az őt értők tábora erre 
szemet hunyt, és csalhatatlanul ráérzett a sorok közé bújtatott 
allúziókra. Ki tudná ma már megmondani, mi mindennel 
asszociálódhattak az egykori érzés- és tudatvilágában az ilyen 
szentimentálisnak tűnő szentenciák: 

s a legszebb mese volt, 
taníthattak bármit, 
hogy le tudta győzni 
Góliátot Dávid. 

Vagy: 
• • gyógyírnak kevés a 
más öröm, 
s csak a nagy dolgokért 
önként vállalt kereszt 
váltja meg az embert... 

(Falusi emlék) 

Az olvasóközönség nagyobb részének az volt a fontos, hogy ezek 
már nem a sematikus „szovjet ember" tartalmában szocialista, 
formájában nemzeti, pozitív, optimista töltetű közhelykollekciói, hanem 
egy magyarul érző, gondolkodó és néhanapján álmodó költő tudatos 
létélményei. A kevesebbeknek, de főleg a magyarországi kritikának 
az is feltűnt, hogy Kovács Vilmos képzettársításai behálózzák a 
bölcsőjét ringató falu, az otthont adó város, a szülőföld mellett a 
tágabb hazát, Európát, sőt magát a Mindenséget is. 

Ezt, én ezt akarom, a Földet, 
mely a felfoghatatlan Mindenség 
rettentő nyomása alól fölment, 
és néha hagyja, 
hogy embernek mutasson, roppant nagynak 
az illanó pillanat, 
ha rám szakad a Végtelen Idő. 

(A Földet akarom) 

1957 és 1962 között Kovács Vilmosnak három verseskötete teszi 
evidenssé, hogy személyében olyan költő reprezentálja az összmagyar 
irodalmi palettán Kárpátalját, akinek az általános értékvesztés és 



értéktévesztés éveiben nem csorbult emberi és nemzeti identitása. 
Esztétikai iránytűje is túlmutat az akkori költői gyakorlat korlátain. 
Olyannyira túl, hogy műnem- és műfajváltásra kényszerül. Regényt 
ír. Az írói és emberi sorsát megpecsételő, megrágalmazott és 
meghurcolt, mégis diadalmas Holnap is élünket. A peresztrojka korai 
fuvallata volt ez a regény 1965-ben, épp a politikai nyomás erősödése, 
a visszarendeződés kezdetén. Nem véletlen, hogy a „kárpátaljai 
magyarság regényeként" került be a köztudatba. Ez a könyv tudósít 
először provokatív hitelességgel arról, ami az itteni magyar 
kisebbséggel a szovjet birodalomba szakadása után történt. Ezért is 
részesült idehaza egészen a rendszerváltásig olyan ádáz 
elmarasztalásban. Pedig a megbélyegző minősítések mögött egyáltalán 
nem kikezdhetetlen esztétikai alapelv, sokkal inkább átlátszó 
bizonyítványmagyarázat, a másfajta erkölcsi magatartás lehetőségének 
tagadása lapult. Ezt testesíti meg Somogyi Gábor, a Holnap is élünk. 
hőse, aki a saját értékrend, a puszta ÉN megtartása érdekében le tud 
mondani társadalmi pozícióról, művészi karrierről, anyagi biztonságról. 

A Holnap is élünk, kemény kőként csapódott a kárpátaljai magyar 
szellemi élet állóvizébe. Arculcsapása lett sok mindennek, amit az 
akkori kulturális hatalom örökkévalónak hirdetett. És megjelenését 
akármilyen kemény móresre tanítás követte is, meg nem történtté a 
betiltással nem lehetett tenni. Nyitánya lett az elkövetkező évek 
egyenlőtlen küzdelmének azért az emberhez méltóbb holnapért, 
amelyben élni Kovács Vilmos szeretett volna. 

Ennek a körvonalait varázsolja elénk utolsó, Csillagfénynél c. 
verseskötetében (1968). A hasztalan hitek, füstbe ment illúziók nélküli, 
végleges költői világkép épül itt fel versből, mint „isteni szándék", 
amely 

Semminek sok volt, de csillaggal írott. 
(Testamentum) 

Áttételesebb, modernebb, magasabb rendű művészisége Kovács 
Vilmos költészetének csúcsaként került be az egyetemes magyar 
irodalom történetébe. 

Az örök emberi és aktuális nemzeti problémákra rálátni képes 
szellem utolsó nagy szárnyalása volt ez. Utána kitaszítottság, a lelki 
illegalitás esztendei következtek. De nem a fegyverletételéi. Vers 
helyett beadványokat fogalmaz magyar óvoda, iskola, napilap ügyben. 
Ma, a halála óta eltelt évtizedek távlatából világosan látjuk már, hogy 



az ő irodalmi csatározásai indították el a kisebbségi polgárjogi 
küzdelmeket Kárpátalján. 

Élete és műve a meg nem alkuvás, a láncra verten élni nem tudás 
példájává vált. Ami érték felmutatható ma a kárpátaljai magyar 
irodalomban, valahol vele is rokon. 

Elmeditálhatnánk afölött, vajon hol állna ma Kovács Vilmos, ha 
élne. Ne tegyük. Neki meg kellett halnia ötvenévesen ahhoz, hogy 
valakiknek eszménykép maradhasson, hogy az anyaország ne csak 
földjébe fogadhassa be Vereckétől Európába, s onnan a csillagok felé 
tartó fiát. 

1997. 

A VÉRKÉTŐL A2 ÓCEÁNIG 

Dsida Jenő portréjához 

1907-ben, amikor Dsida Jenő született, Ady Endre még csak magát 
próbálta meggyőzni arról, hogy az Értől indulva is el lehet jutni az 
Óceánig. Ennek az áhított Óceánnak a kikötője akkoriban Budapest 
volt, ahol a századelő irodalmi élete, s az akkor szükséges anyagi 
alap, mondhatnánk maiasan: infrastruktúra összpontosult. A 
kiegyezéstől a századfordulóig a korábbi irodalmi központok 
fokozatosan kiestek a szellemi áramkörből. Aki íróként, költőként 
érvényesülni akart, annak Budapestre kellett költöznie. A „vidéki" 
jelző a nagyváros friss, frivol szóhasználatában a szellemi 
másodrendűséget minősítette. 

Ady Endre ekkor még nem tudhatta, hogy nem ő lesz a perifériáról, 
az Ér mellől az egyetlen, aki előtt megnyílik a szent, nagy Óceán, 
hogy valaki az ő nyomában egy másik álmos furcsa árok, a Vérke 
partjáról is beevez oda. De azt sem gondolhatta, hogy véletlenül 
pont az ő halálát követően a „vidék kontra Budapest" képlet 
történelmileg és földrajzilag is érvényét veszti, s hogy majd nem a 
központ, hanem az arról leszakadt peremrészek termelik ki, mint a 
kagyló fájdalmaktól vonagló, sérült teste a XX. századi magyar irodalom 
legigazibb gyöngyeit. 

Ilyen igazgyöngye a XX. század magyar költészetének Dsida Jenő 
is, akinek Beregszászhoz való életrajzi kötődéséről éppúgy, mint 
költészetének időtálló egészéről, keveset tud a kárpátaljai 



közvélemény. Nem csoda. A Hét évszázad magyar verseinek IV. kölele 
még nem olyan rég így kommentálta röviden és tömören Dsida Jenőt: 
„Költészetét elégikus hangulatok, nagy és sokszor öncélú 
formaművészet jellemzi, melynek bűvöletébe a kapitalizmus 
nyomasztó válsága elől menekült. Legjobb verseiben szinte emberi 
érzéseket szólaltatott meg, hangot adott a szegények és elnyomottak 
iránt érzett rokonszenvének is. Hogy emellett még minden másnak, 
arról hallgat az az esztétikai szemlélet, amely Engelshez, Leninhez és 
Zsdanovhoz járt gyorstalpaló tanfolyamra, és az irodalomban nem 
látott mást mint a szociológia tartozékát. Ez az irodalomtudomány 
természetesen nem tudott mit kezdeni Dsida Jenővel. Halálának 50. 
évfordulójára Áprily Lajos kiadott egy értő előszóval ellátott válogatást 
Dsida verseiből, aztán hosszú időre csend lett körülötte. A költő 
életében és közvetlenül korai halála után megjelent kötetek - a 
Leselkedő magány (1928), a Nagycsütörtök. (1933), az Angyalok 
citeráján (1938) - elfogytak és Dsida Jenő maradt a kevesek 
olvasmánya, az avatottak élménye. Egészen addig, míg Pomogáts 
Béla 1985-ben méltó helyet nem jelölt ki számára Magyar 
irodalomtörténeti arcképei-ben, közvetlenül József Attila és Szabó 
Lőrinc után az avantgardtól az újrealizmus felé tartó XX. századi magyar 
költők vonulatában. 

Ezzel azonban nem törlesztettük minden adósságunkat Dsidával 
szemben. Áttetsző hangon szóló, szívbemarkoló szomorúságot és az 
élet szépségeivel betelni nem tudást egyszerre árasztó költészete még 
értő értékelőjére, monográfusára vár. 

Addig is néhány meghatározó vonás a Dsida-portréhoz. 
-Gyermekéveiről, indulásáról keveset tudunk. Csupa ellentmondás 

minden körülötte. Törékeny testét szívbántalmak gyötrik, de képzelete 
szárnyain az egekbe száll, s ott angyalkákkal barátkozik. Ábrándos 
emberke, álomban élő csodagyerek, akit elemistaként talál hátba, 
épp itt a Vérke partján a világháború. 

- A versírás számára kezdetben egyfajta szellemi sárkányeregetés, 
elmegyakorlat és bravúros pótcselekvés, amit a felnőtt, beérkezett 
Dsidánál majd életnosztalgiának minősítenek. 

- Indulása idején ezt a nosztalgikus életvágyat távoli 
képzeittársításokkal tarkított expresszionisztikus szabad versekbe 
öntötte. A Leselkedő magány azonban már egyértelműen bizonyítja, 
hogy Dsida útja a kényszerű szemlélődés, az intenzív érzelmi élet, a 
halállal való békés együttélés felé vezet. Ezen az úton társai nagy 
muzikális kortársai lesznek: Kosztolányi, Tóth Árpád, Babits. Az elődök 



közül Csokonaival, a világirodalomból pedig a Holló szerzőjeként 
ismert Рос-val szövetkezik. így alakítja ki azt a sajátos játékos, finom 
és halk, virtuóz versformát, amely Áprily Lajos szerint leginkább „egy 
velencei barokk templomocskához hasonlatos, melynek zsongó 
csendjébe a harangszó szinte belehal." 

- Dsidának gyakran a szemére vetik: úgy lekötötték őt saját 
lelkivilágának belső történései, hogy a külsőből alig látott valamit. Ebben 
a vádban kétségtelenül sok az igazság. Témáinak az intimitása, kivételes 
vonzalma az irracionális iránt kis lírai misztériumokká avatja korai 
költeményeinek többségét. A Nagy csütörtökig valóban úgy tűnik, hogy 
költészete díszes, aranyos, híd lesz a túlvilág s a valódi között. A sors 
megpróbáltatásait azonban Dsidával is beláttatták, hogy a rímjáték kínálta 
bravúros eszmetársításoknál van az erdélyi magyar költő számára e két 
világháború között sokkal fontosabb: a kisebbségi lét keserveinek 
elzokogása, világba kiáltásai. Ennek az útnak kimagasló állomása a 
Psalmus hungaricus, a legszebb magyarság-verseink egyike. 

- Ha ezt a verset halljuk, olvassuk, megértjük: a korábbi tréfás-
szellemes, kisepikává tupírozott apró történetekre, amelyek profán 
voltuk ellenére is az élet himnuszai, úgy tekinthetünk, mint kötelező 
újgyakorlatokra, előtanulmányokra az igazi végleges Dsida-versek elé. 
Ha 32 éves korában nem költözik ki végleg oda, ahol a didergő lélek 
annyiszor kereste az anyaföld melegét, a kolozsvári temetőbe, 
bizonyára a Psalmus hungaricus, a Tükör előtt, a Tízparancsolat 
költőjének útját folytatja. 

- Dsida Jenő pályája jó példa arra, hogy a kisebbségi sors hogyan 
választja ki a maga szószólóit, hogyan izzasztja ki az arra alkalmas 
költőből a szépség és hűség világirodalmi mércével mérhető 
igazgyöngyét. 

1997. 

ÉS MÉGIS-MÉGIS FÁRADOZNI KELL 

200 éve született Vörösmarty Mihály 

Az évezred utolsó esztendejében, amikor érdeklődésünket szinte 
teljesen kisajátították a kettős millennium rendezvényei, hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni az olyan „csak" bicentenáriumához érkezett 
dátumról, mint Vörösmarty Mihály születésnapja. Hogy Petőfit ünnepelni 



minden szilveszterkor szokás, már tudatunkba vésődött. Hogy 1823. 
január 22-én keletkezett a Himnusz, arra a Magyar Kultúra Napja 
emlékeztet bennünket. De tegyük a szívünkre kezünket, és mondjuk 
meg, nem aktuális-e ma is Radnóti Miklós ismert versének feltételezése: 

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, bol lakott itt Vörösmarty Mihály. 

Egyáltalán mit, mennyit hoztunk magunkkal az iskolából 
Vörösmartyból azon kívül, hogy ő írta második nemzeti imánkat, a 
Szózatot, amelynek többnyire az első két versszakát is hibásan 
énekeljük. Valljuk be, nem sokat. De ahelyett, hogy a felelőskeresés 
felesleges strapájába merülnénk, inkább tegyük azt, ami a 
centenáriumok dolga: próbáljuk megeleveníteni a 200 év súlya alatt 
szoborrá merevedett romantikus költőóriást, akinek annyit, de annyi 
mindent köszönhet a hálátlan utókor. 

Elsősorban Petőfit. Mert ki tudja, hol és hogyan kallódik el a 
Debrecenből Pestre gyalog érkezett vándorszínész, ha Vörösmarty 
pártfogásába nem veszi? Aki Petőfinek (még ha egyszer meg is 
haragudott rá) a nemzet költője volt 1848-ban, Adynak „a költők 
fejedelme: a világosság fejedelme" 1900-ban. Juhász Gyula szerint 
„líránk Széchenyije ő, az ember és a világ, a haza és a nép gyötrelmes 
problémáinak Hamletje, aki hallja a sors vaskockáinak perdülését, 
aki látja a lét és nemlét fenséges határait." Babits Mihály 1935-ben így 
fogalmaz: „A mai Vörösmarty rettenetesen, véresen aktuális költő." 

Nyilván ez az aktualitás tette, hogy századunk második felében 
kiderült: Vörösmarty csak kellő körültekintéssel adagolható a felforgató 
eszmékre mindig fogékony ifjúságnak. Az ezerféle megaláztatás, 
szégyen és bánat éveiben még a múltba merengve sem lehetett magyar 
költőnek így sóhajtani: 

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? 

A fölénk kerekedő idegen világ hatalmának kiszolgáltatva nemzeti 
lelkünk és puszta nevünk fennmaradása miatt sem aggódhatott magyar 
költő emígyen: 

Teremt-e Isten több magyart, 
Míg a világ, míg napja tart, 
Ha mink is elfogyánk? 



A magyarság nagy sorskérdéseinek a feszegetése nemcsak 
Vörösmartynál nem számított jó pontnak. Ezért nem kerülhetett be 
tankönyveinkbe a rendszerváltás előtt a Szózattal együtt a Himnusz 
és a Nemzeti dal sem. A „rendületlen hűség" fogalmának nem volt 
ekvivalense „A kommunizmus építőinek erkölcsi kódex"-ében. 
Idegenek voltak a kortól Vörösmarty költészetének más alapeszméi 
is - a férfias jellemerő, a lelki nemesség, az áldozatkészség, a hazafias 
kötelességtudat. Az már tetszhetett volna, hogy a méltó emberi élet 
céljai között Vörösmarty az első helyre teszi a szüntelen haladást az 
igazság és tökéletesedés felé. De hogy ennek szolgálata lehet 
Gutenberg találmányának, a könyvnyomtatásnak végső feladata, azt 
az illetékes hivatal sokáig kétségbe vonta. Fölszabadult nép, 
megnemesedett gondolat, győztes igazság? Kinek tenne jót? Még a 
Széchenyiével egybehangzó felhívás arra, hogy szolgáljuk 
nemzetünkben az emberiséget, az is gyanús volt. Azt, hogy „Mi dolgunk 
a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért", még csak-csak 
lehetett idézni. Azt azonban, hogy 

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha azt kivittük, a mély süllyedésből, 
S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük., mint lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
Köszönjük, élet, áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfimunka volt! 

Már nem muszáj volt könyv nélkül tudni, mert abból arra követ-
keztethetett volna az oktondi tanuló, hogy Vörösmarty költészete 
mindenkor a nemzet lelki nemesedésének és erkölcsi felemel-
kedésének lehet eszköze. 

Vörösmarty természetesen a saját kora költője volt. Elismert, befutott 
költő már 25 évesen, negyedszázadon át a magyar irodalom 
vezéralakja. Harmincéves korában rendes tagja az Akadémiának, a 
korszak több jelentős folyóiratának szerkesztője. Ő, a kritikus Bajza 
József és az irodalomtörténész Toldy Ferenc alkották azt a triumvirátust, 
melynek ténykedése a XIX. századi magyar irodalmi élet 
legszerencsésebb periódusává avatta a reformkort. A rendőrségi 
jelentések Vörösmartyt a korszak „főkolomposai" között tartják számon. 
„Pesten, ahol a Tudós Társaság tagjai között Vörösmarty tartózkodik, 
megkettőzöm a szükséges megfigyelést" - ilyen megkülönböztetett 



érdeklődéssel tünteti ki a titkosrendőrség parancsnoka a rendszerező 
nyelvtant, helyesírási szabályzatot, magyar-német, illetve német-
magyar szótárt készítő Vörösmartyt. A hatalom, ha megrendülni érzi 
helyzetét, kiszámíthatatlan és gátlástalan. Börtönbe vet többeket az 
Országgyűlés hangadói, Vörösmarty elvbarátai közül. Erre az 
eszeveszett igyekezetre feltartóztatni mozgásában a történélem kerekét, 
válaszol Vörösmarty a Szózat!al 1836-ban. Remény és kétség, 
elragadtatás és balseljtelem - a Vörösmartyra annyira jellemző 
romantikus életérzések váltják benne egymást. Haza és világ, nemzet 
és emberiség kapcsolódnak egybe, új távlatot - a szabad népek 
szolidaritására támaszkodó bizakodást lopva a XIX. század 30-as 
éveinek bizonytalan jövőképébe. 

Ez a kép válik egyértelműbbé megokolatlan, mégis megdönt-
hetetlen hitével az élet feltámadásában, „szent okokból élni akar"-
ásában. A vén cigányban. Babits szerint a világ legszebb és legkülö-
nösebb verseinek egyike ez. A romantikus képzelet utolsó nagy 
lobbanása, átcikázása a világ és nemzet életének végtelenjén. Egy 
vigasztaló fény követelése az alagút végén, hogy az önemésztő 
látomások, értelmen túli dolgok meglátásába belefáradt költő szeme 
alig 55 évesen végleg lezárulhasson. 

Tévedett Ady, amikor 1900-ban centenáriumi megemlékezésében 
azt állította, hogy „a költő nagy lelkének feltámadására, az ő nagy 
hitére, az ő nagy álmaira sohasem szomjúhozhat rá a világ úgy, mint 
most." Sajnos „a semmi ágán ülő" utód, aki úgy érzi, hiába volt 
évezredes küzdése és bízva bizakodása, bizony szomjúhozik ma is. 

2000. 

SEMMINEK SOK VOLT, DE CSILLAGGAL 
ÍROTT 

Emlékezés Kovács Vilmosra 

Amikor, most, születésének 75. és idő előtti eltávoztának 25. 
évfordulója alkalmából Kovács Vilmosra emlékezünk, én nem tudok 
nem gondolni arra a csontváz-emberre, aki 1977 októberében, három 
héttel akkor már szinte percről percre várható halála előtt úgy települt 
át Magyarországra, hogy tudta: vissza Kárpátaljára már nem térhet 
soha. Mégis ment, azaz hagyta, hogy „csontig nyűtt testét" vigye a 



mentőkocsi. Nincs erkölcsi jogunk se ma, se máskor őt magunkénak 
vallani, ha el nem ismerjük: mostoha szülőföldje még haló porait se 
érdemelte. S nem fogja őt megérdemelni mindaddig, amíg azok, akik 
kiütötték kezéből a tollat, munkahelye feladására kényszerítették és 
a létminimum alatti anyagi helyzetbe taszították, el nem ismerik: 
mindegy, hogy felsőbb utasításra, önző személyes indíttatásból, de 
vétkeztek Kovács Vilmos ellen. 

Kovács Vilmos tőlünk mégis úgy távozott, hogy senki iránt nem 
vitt haragot fáradt, akadozó szívében. Ha a harc kezdeti szakaszában 
voltak is felesleges vagdalkozásai, elesetten, kiközösítetten már 
tárgyilagosan ítéli meg, mi az, ami a rázúduló lavinát elindította. 

„F.gy közösség, ha magáénak tudja, szószólójának tekinti az írót, 
bizonyos esetekben kényes, de megkerülhetetlen közéleti feladatokat 
ró rá - írja utólag. - így történt ez velem is. Természetszerű, hogy egy 
olyan kis létszámú közösségben, mint a kárpát-ukrajnai magyar 
lakosság, minden ilyen lépés túlnő valóságos méretein és „üggyé" 
fajul, amelyhez szóbeszéd, rosszindulatú mendemondák és félreértések 
tapadnak. Az említett esetben mindez főként személyem körül 
kulminálódott..." 

Egy magát szocialistának és demokratikusnak mondó társadalom-
ban mindennek persze nem lett volna szabad előfordulni. S hogy 
mégis bekövetkezett, az újólag Kovács Vilmost igazolja: nem hitte, 
hogy az „új rend" képes felfalni jobbító szándékkal bíráló fiát. A 
külső megbélyegzés és a belülről emésztő alattomos kór azonban, 
együttesen támadva, megtették a magukét. Kovács Vilmos belátja: a 
pilátusok győztek. És akkor, amikor lelkében a „múlt lobogásoknak 
csak keserű, füstölgő üszke" maradt, felismeri az összefüggést saját 
sorstragédiája és az égre emelt öklű rendszer képmutató természete 
között. Talán az a tudat, hogy ami vele történt, nem szerencsétlen 
véletlenek sorozata csupán, hanem természetes következménye, 
láncszeme az élet minden területén elkezdődött visszarendeződésnek, 
mondatja ki vele nem sokkal halála előtt a prófétai jóslatot Világosító 
Szent Gergely örmény püspök fohászának álcázva azt: 

Szentatyám, te hallod? Bomlik az akol. 
A pilátusok fehér fogán 
szivárog a gyalázat, 
s szédelgő ember-nyájad 
táguló orrcimpákkal a szelekbe szagol. 



Szentatyám, verj félre minden harangot -
nyájad ölni készül. 
Emberszagot érez. 

(Világosító Szent Gergely örmény püspök fohásza az Úrhoz) 

Vér ugyan nem folyt, de az akol valóban felbomlott. S ha azok, 
akik benne egykor a Kovács Vilmoséhoz hasonló esetekhez 
asszisztáltak, ma Pilátusként mossák kezeiket, ez már annak a 
költészetnek az elismerése, amit Testamentum c. versében a halál 
árnyékában élő költő sommásan, így minősít: 

Semminek sok volt, de csillaggal írott. 

Ez a csillaggal író költő 1927. június 5-én Gáton született kétkezi 
munkások gyermekeként. Apja kőműves és ácsmester, afféle falusi 
vállalkozó, a kommunista párt tagja. A cseh polgári demokrácia is, a 
Horthy-rendszer is szinte állandó rendőri felügyelet alatt tartotta. 
Munkához sem mindig jutott, ennek következtében a család elég 
ingatag anyagi körülmények között élt. Egy mostanában publikált, a 
30-as évek elejéről való családi fényképen a kis Vilmost háromkerekű 
biciklin látjuk, öccsét pántos félcipőben, térdnadrágban. A versekben 
mégsem a viszonylagos, vasárnapi jómód emléke maradt meg, hanem 
a mezítlábas, foltos ruhás nincstelenség, az apa gyakori 
munkanélkülisége miatti pénztelenség. A II. világháború után 
többezredmagával ő is a törvénytelenségek áldozata lett. 

Kovács Vilmos abból a világból jött az irodalomba, ahol sokszor 
hiányzott a hetedik krajcár. Amint első verseskötetei, elbeszélései s 
regényének részletei is mutatják, innen hozta világképének 
meghatározó elemeit. Azt például, 

hogy mikor ruhátlan szobrot nézek, 
magamra emlékszem. 
Hasalok a kanálisparton, 
Újságpapírba sodort 
száraz lőtrágyát szívok. 
Szemembőlpatakzik a könny. 
Asszonyok jönnek, rőzsével hátukon. 
Térdig gázolnak a vízbe. 
Ruhájukat köldökig felfogják. 
Arcuk szürke, mint a kő. 



Hasuk fehér, mint a márvány. 
Ilyenkor anyámra gondolok 
s szégyellem, hogy nem tudom, 
mikor van Halottak Napja. 

(Elmondom neked) 

Ez a környezet nevelte a költőt gyermekként. Ebből került előbb 
Beregszászra, egy évvel később, 1939-ben pedig Munkácsra, ahol 
1945-ben kereskedelmi iskolában érettségi vizsgát tett. Hivatalnoki 
pályafutását a beregszászi terményforgalmi vállalat könyvelőjeként 
kezdte, aztán vb-titkárként folytatta szülőfalujában. Közben levelezőn 
végzi a lembergi pénzügyi főiskolát, és ügy tűnik, végleg kiköt a 
pénzügynél. 1949-ben ugyanis újra Munkácsra kerül adóhivatali 
tisztviselőnek, majd a járási ukrán lapnak lesz a könyvelője. A 
szerkesztőségben köt barátságot az újságíró munkatársakkal, s 
próbálgat maga is írni. Persze ukránul vagy oroszul, ahogyan - jól 
tudott - nehezen megy. Hamarosan összeáll azonban első magyar 
nyelvű verseskötete, a Vallani kell, amely 1957 őszén lát napvilágot 
Ungváron. Ettől kezdve értelmüket vesztik számára a számok, betűvel 
kapcsolatos foglalkozást keres. így kerül 1958-ban Ungvárra, a 
Kárpátontúli Területi Kiadó magyar osztályának szerkesztői székébe. 
Innen tanácsolják el 1971-ben. Addig persze sok minden történik 
vele és körülötte. 

Egyet szögezzünk le mindenekelőtt. Aki emlékszik rá, megerősíti: 
nem volt kiadói hivatalnok típus. Neki ihlet kellett a szerkesztéshez 
is. Az ihlethez pedig hangulat, amit olykor egy kávé, egy vodka, egy 
zenés vacsora, egy Ung-parti séta, egy jóízű baráti beszélgetés 
biztosított. Sajátos, felszabadult, a régi szerkesztőségekre emlékeztető 
légkör lengte körül, amelytől nem volt idegen a jókedv, az éle, a 
sziporkázó szellemesség. Abban az épületben pedig akkoriban 
elfogadhatatlan volt ez a magatartásforma. Akik a hatalmat gyakorolták, 
mert máshoz sem értettek, azt hitték, eredményes szellemi munkát 
csak szigorú fegyelem, katonás rend fenntartásával lehet végezni. 
Kovács Vilmos kezdettől fogva nem illett bele ebbe a képbe. Emlék-
szem, egyszer azt mondta, már egy hete nem csinál semmit. Minek 
erőltesse, ha nem megy. Majd ha lesz hozzá hangulata, egy nap alatt, 
és sokkal jobban megszerkeszti azt, amivel, ki tudja, meddig elkínlód-
na. Ez a munkastílus idegen volt az 50-es évek irodalmi szerkesz-
tőségeitől. Hát még az a sok ember, aki Kovács Vilmoshoz bejárt! 
Kéziratokat hoztak, könyvélményeken osztoztak vagy egyszerűen csak 



egy nagyot csattanó viccet akartak elmesélni. Vili vevő volt minderre. 
Talán mert a családja Munkácson maradt, ő pedig így tudta csak az 
otthon hiányát oldani. Mert az az egy, az igazi hiányzott, kellett a 
sok, amit persze a magánéletbe való beleszólás jogát is maguknak 
vindikáló felettesei kezdettől fogva nem tudtak tolerálni. 

De hát a XX. pártkongresszus meghirdette új politikai irányvonal 
idejét éltük, amikor Moszkvából már frissítő szelek fújdogáltak. A 
szovjet irodalom „új hullámá"-nak a jelentkezése Kárpátalján is 
megkérdőjelezte a napi politikai és gazdasági teendők népszerűsítésére 
beprogramozott irodalom létjogosultságát. A felsőbb rétegekben beállt 
ideiglenes enyhülésnek az a pár esztendeje, ami az „új hullám" 
tündöklésétől a bukásáig eltelt, adja Kovács Vilmos másságához a 
megfejtés kulcsát. Három, egymást rövid időközökben követő 
verseskötete ( Vallani kell - 1957, Tavaszi viharok - 1959, Lázas a 
föld - 1962) és az 1963-as moszkvai orosz nyelvű gyűjteménye azt a 
korszakát reprezentálja a kárpátaljai magyar irodalom kibontakozá-
sának, amely mögött a hruscsovi korszak rövid életű társadalmi-politi-
kai enyhülése állt. Összetartozás, önazonosság, nemzeti önismeret 
ekkor válthatta fel végre a vörös öklű plakátok helyét az irodalomban. 
Egyszóval: Kovács Vilmos jókor érkezett. Neki kezére játszott a kor 
ahhoz, hogy kimondhassa, amit egy elszigetelt, megfélemlített 
nemzetiségi közösség saját igazságának érzett. Alaposabb esztétikai 
mérlegelés az ő költészetében is kimutatott már ilyen-olyan 
gyarlóságokat, de helyét az egyetemes magyar irodalom történetében 
mindig az a tény fogja meghatározni, hogy kárpátaljaiként először 
volt bátorsága a magyar nemzeti és az egyetemes emberi XX. 
századközépi sors kérdéseit érinteni. 

Legpregnánsabban egyetlen regényében, a Holnap is élünkben teszi 
ezt. A regény regénybe illően hosszas huzavona, ellene és mellette 
lobbyzás után 1965-ben jelent meg - egy rövid időre - a 
könyvespolcokon. Aztán csak úgy magától eltűnt. A nyilvános 
könyvtárakból is. Egészen 1989-ig, amikor második kiadása végre 
megjelenhetett. Szerepét azonban így - betiltottan is - betöltötte: felhívta 
a közvélemény figyelmét a 200 ezres kárpátaljai magyarság 1945 utáni 
kálváriájára: Szolyvára, a sztálini munkatáborok, az ideológiai terrorra, 
a szocializmus nevében véghezvitt gaztettekre. A Holnap is élünk 
„elkövetése" - merész vállalkozás volt Kárpátalján a peresztrojka előtt 
egy negyedszázaddal. Ugyanolyan, mint Szolzsenyicin Iván 
Gyenyiszovics egy napja vagy Iván Csendej Márciusi hó c. gyűjteménye, 
amelyeket jóval később is elmarasztalt a kritika. 



A Holnap is élünket már megjelenésekor ügy fogadta az 
olvasóközönség, mint a kárpátaljai magyarság regényét. Bár alaptémája 
- a hatalom és a tehetség, a zsarnokság és a lelki függetlenség 
konfliktusa - a XX. század második felében a világ bármely táján 
előfordulhatott volna, jellegzetesen kárpátaljaivá az a közeg és az az 
atmoszféra avatja, amelynek hiteles ábrázolása Kovács Vilmos 
regényének egyik legfőbb és legigazibb újdonsága. 

Új és merő kihívás a kor szocialista realista sablongyártása felé az 
az embertípus is, amelyet Kovács Vilmos a regény főhősében 
megrajzolt. Somogyi Gábor a lélekben szabad, szuverén emberek 
fajtájából való, akinek alakja meggyőzően példázza, hogy a haladást 
művészetben és társadalomban egyaránt a mindenható pártpotentáttal 
szemben olykor épp az ellene lázadó értelmiségi képviseli. 

Hogy Kovács Vilmos hitt lázadó hőse igazának majdani diadalában, 
arról tanúskodik a regény szimbolikus értelmű címe: Holnap is élünk. 

Igen, élünk. És velünk él ő is életművében, a belőle meríthető 
hitünkben, magyarságunkban. 

1996. 

A NEMZET LELKIISMERETE 

Móricz Zsigmond halálának 60. évfordulójára 

Móricz Zsigmond pályájának alakulását, azt, hogyan lett a magyar 
parasztság szószólójából a paraszti életkörön messze túllátó író, a 
maga gyártotta „két pólus"-elmélet világítja meg legjobban. Egyik 
levelében a már beérkezett író így fogalmaz: „Az én vér szerinti őseim 
között ott vannak a kapás jobbágyoktól a zászlós urakig minden 
áthidaló társadalmi rétegből valakik. Nekem azért ebben az országban 
senki sem imponál, és semmi rang és osztály, mert én ennek az 
országnak a népét úgy tekintem, mint atyafi és vérrokonokat." 

E kijelentés mögött Móricz Zsigmond rendhagyó származása 
húzódik meg: szüleinek a Mikszáthénál is különösebb házassága. 
Mert jobbágyfelszabadítás ide vagy oda, Magyarországon 1878-ban 
nem sok papkisasszonyt adtak férjhez parasztlegényhez. Márpedig 
Pallagi Erzsébetet adták, meg sem kérdezve tőle, hogy menni akar-e. 

Móricz Zsigmond anyai ágon kárpátaljai származásúnak is 
mondható. Anyja nálunk született, Csetfalván, és 10 éves koráig 



Beregűjfaluban élt. Az író nagyapja, Pallagi József e két faluban 
teljesített református lelkészi szolgálatot. Eltemetve is itt van az 
utóbbiban, ahol fiatalon érte a halál. Beregűjfaluban emléktábla őrzi 
az író anyai nagybátyjának, Pallagi Gyula gimnáziumi tanárnak, 
tanulmányírónak és műfordítónak az emlékét, aki a fiatal Móricz fő 
pártfogója lett. 

Anyai ágon tehát Móricz Zsigmond ősei vidéki értelmiségiek, akik 
ha vagyonosabbak, a nemességgel is rokonosodnak. Az apai örökség 
egészen más: a minden áron kitörni akarás a paraszti 
földhözragadtságból. A frigy a két pólus között azért jött létre, mert 
Pallagi Erzsébet reálisan gondolkodó, korán megözvegyült édesanyja 
belátta, hogy Móricz Bálint kivételes leleményessége, megbízhatósága, 
akaratereje visszajuttathatja a lecsúszott Pallagiakat az értelmiségi sorba. 
„A két pólus között szikra pattant, s lettem én" - magyarázza Móricz 
Zsigmond származásának különösségét, ami írói látásának és emberi 
tartásának egyaránt volt kulcsa. 

Édesapja konok emelkedni akarása, mersze szembeszállni 
évszázados szokásokkal, hagyományokkal, a „magyar ugar" visszahúzó 
erejével, számos rokonszenves Móricz-hős sorsának lesz vezérszólama. 
A lehetetlenre vállalkozó paraszthéroszok: Turi Dani, Avar Jani, Rózsa 
Sándor valahol Móricz Bálinttal tartanak lelki rokonságot. 

A gyermekkor korán elvesztett paradicsomát, Csécsét, ahol Móricz 
Bálint először bizonyította életrevalóságát, író fia „boldog sziget-
ként emlegette később. Itt őt mindenki ismerte, szerette. Többet volt 
ölben, mint a földön. Czine Mihály szerint „ezért is maradt a szülőföldje 
az élete mélyén mint csillogó napsugárvilág, madárcsiripes édes öröm, 
a nagy tágasság, a színes és csillogó végtelen..." 

A gyermekörömök felhőtlen habzsolása mögött az a viszonylagos 
anyagi jólét húzódott meg, amit az édesapa vakmerő vállalkozásaival 
egyre szaporodó családjának itt, Csécsén megteremtett. Vízimalmot 
üzemeltet, cséplőgépet vesz részletre, kereskedik, tutajon almát, fát, 
sót szállít a Tiszán. A nagygazdák irigylik, a szegények csodálják, 
hogy mindent másképpen, jobban csinál, mint más. Aztán egy jégzajlás 
a malmot, egy tűzeset a gépet, az adósság pedig a fedelet viszi el a 
család feje felől. De Móricz Bálint nem hagyja, hogy leteperje az élet. 
Szekercét fog és ácsként újra meg újra felépíti övéinek a fészket. 
Mind a hat fiát és egyetlen lányát taníttatja. 

Túristvándi, Prügy, Sárospatak a főbb állomásai az útnak, amelyet 
az eldugott kis szülőfalutól az ország fővárosáig, a paraszti léttől az 
értelmiségiig a Móricz család megtett. Ezeknek az évekig tartó 



kényszerköltözködéseknek az eredménye a boldog és szomorú 
emlékeknek az a bőségkosara, amelyből Móricz művészi fantáziája 
egy életen keresztül táplálkozott. 

Ahogyan az apa bukdácsolt osztályról osztályra a kibontakozó 
magyar kapitalizmus elemi iskolájában, ugyanolyan keservesen kereste 
helyét a világban a fia. Debrecenben még jeles tanuló, költői 
ábrándokat dédelget, mint innen induló nagy elődei: Csokonai, 
Kölcsey, Arany. Sárospatak, a „Bodrog-parti Athén" azonban nem 
fogadja be. A kollégium megrekedt szellemiségével nem tudta őt 
kibékíteni az a tudat sem, hogy itt tanult Bessenyei György, Kazinczy 
és Tompa, a politikusok közül pedig Kossuth, Teleki László és Szemere 
Bertalan. A diák Móricz Patakon szerezte azokat a benyomásokat, 
amelyek később Nyilas Misit a Légy jó mindhaláligban ilyen vágyakra 
ragadtatják: „meg kell építeni az egyenlőség, szabadság és testvériség 
igazi hazáját". Ezzel az illúzióval indul majd Matolcsy Miklós is 
Fábiánfalvára, hogy fáklyája legyen népének. 

Tizenkét évvel idősebb nagybátyja, a már említett Pallagi Gyula, 
aki egyszerre volt az unokaöcs számára eszménykép, vitapartner és 
szerető rokon, viszi magával a megkeseredett szájízű, kiábrándult ifjú 
embert Kisújszállásra, ahol 1899-ben leérettségizik. Ide jön vissza később 
segédtanárnak és újságírónak debreceni és budapesti kísérletezés után 
a jogon, teológián és bölcsészeten. A „lélekvergődés" esztendei ezek, 
amikor Az Isten háta mögötte, regényében később visszaköszönő álmos, 
poros kisváros kontúrjain keresztül már az írói pálya fényei derengenek. 
Egyelőre az újságírás előszobájában várja reménytelenül a bebocsáttatást. 
Jókai és Mikszáth stílusában készült szépirodalmi próbálkozásait azonban 
olvasatlanul küldik a papírkosárba. 

Anyagilag és lelkileg is valóságos megváltás volt számára az az 50 
korona, amelyet 1903-ban egy népköltési gyűjtőútra kapott a Kisfaludy 
Társaságtól. így indult szülőföldjére, Szatmárba, ahol gyermekkora 
óta nem járt. 

Első gyűjtőútja során Móricz tíz faluban fordult meg. 764 dalt, 55 
játékot, 52 köszöntőt, 49 találósmesét jegyzett fel. A hatalmas anyagból 
azonban egyetlen kötetet sem jelentetett meg. A meséknél sokkal 
jobban foglalkoztatták őt a mesemondók. Móricz később még öt 
alkalommal tölt hosszabb-rövidebb időt gyalogolva szülőmegyéje 
falvaiban. Béreseknél, dohányosoknál lakik, pásztorokkal éjszakázik, 
együtt lélegzik a néppel, amelyről így nyilatkozik: „Földijeim, véreim, 
ami művésznek talán a legfontosabb: a modelljeim. Ott tanultam 
megismerni nemcsak a magyar parasztot, hanem az embert is." 



Ebből a megismerésből születik a századvég hamis műnépies-
ségével szembeforduló Hét krajcár c. novella 1908-ban, amellyel 
Móricz írói pályája igazi kezdetét veszi. Ez a könnyes kacagást, megren-
dült lírát és sötét tragédiát mesterien elegyítő, személyes részvétellel 
hitelesített történet egyszerre zár le és kezd újra valamit a magyar 
irodalomban. 

A paraszti hős Fazekas LudasMatyvpXóX kezdve jelen van elbeszélő 
költészetünkben és prózánkban. Vagy úgy, mint szenvedő alanya az 
úri igazságtalanságnak, vagy mint humoros mellékalak, gyermekien 
naiv lélek, akit nem kell igazán komolyan venni. Arra, hogy az urak 
mennyire félreismerik a parasztot, hogy a külső különcség mögött 
milyen magasabb rendű, romlatlan erkölcsiség rejlik, Mikszáth Kálmán 
döbbentett rá. Gárdonyi felfedezi a parasztban a lelket. Tömörkény 
észreveszi benne a szociális lényt. Móricz többlete velük szemben a 
Hét krajcárban az, hogy a kisemberrel emberként fog kezet. Nem 
véletlen, hogy amikor 1909-ben novelláskötete is megjelenik ezzel a 
címmel, Ady siet üdvözölni Móriczot, aki „egymaga fölér egy forradalmi 
szabadcsapattal". 

Ady Endre barátságának elnyerése, akárcsak a Petőfié Arany számára, 
meghatározó fontosságú lett Móricz Zsigmond írói pályájának 
alakulásában. Az igazi móriczi témák: a kipányvázott lelkek és a 
sáraranysorsok az Adyval való találkozás után jelennek meg egyre több 
változatban Móricz Zsigmond művészetében. Akárcsak Ady, Móricz is 
a nemzet lelkiismerete akar lenni, fel akarja rázni annak apraját és 
nagyját az önáltatás álmából. Ezért törekszik az igazság kíméletlen 
kimondására, s innen van prózájának belső felindultsága, drámai hőfoka. 
Ez a látásmód szabadítja meg a magyar irodalmat Jókai romantikájától, 
Mikszáth kedélyességétől vezeti ki a nagy realizmus útjára, amelynek 
első mestere nálunk Móricz Zsigmond lett. 

2002. 

FŐ MŰFAJA A HASZNÁLNI AKARÁS VOLT 

Előadás Illyés Gyula születésének centenáriumán 

A nagy költők nem váratlanul szólalnak meg, nem derült égből, 
mint az isteni kinyilatkoztatások. E váteszi szavakkal kezdi 1936-ban 
Petőfi Sándorról szóló életrajzi esszéjét Illyés Gyula. Miközben költő 



és korfeladat nagyszerű egymásra találásának titkát kutatja Petőfi 
vonatkozásában, egy percig sem gondol arra, hogy a megfejtett és 
aforisztikus tömörséggel fogalmazott igazság rá is vonatkozik. 

Illyés Gyula neve valóban nem egyik percről a másikra vált foga-
lommá a magyar irodalomban, lett azonos az európai színvonalú XX. 
századi magyar költővel. 

Ha Petőfi esetében az első magyar köztársasági mozgalomig 
visszamenőleg ki lehet mutatni, mikor esett vajúdásba a nemzet, hogy 
megszülje a rendkívüli fiút, Illyés Gyula történelmi küldetésének 
szükségszerűségére nem kevésbé vészterhes előjelek figyelmeztetnek: 
Európa térképét össze-vissza szabdaló háborúskodások, győző és 
elbuké) forradalmak, a legmagasztosabb emberi hitek valóra váltása 
és alávaló elárulása. 

Míg Petőfi fogadására egy Berzsenyit, egy Katonát, egy Kölcseyt, 
egy Vörösmartyt szemelt ki a kor, Illyés Gyulának tolla erejét a XX. 
század legrangosabb szellemi szabadcsapatával, a Nyugat három 
nemzedékével kellett összemérnie. Talán önmagában is törvényszerű, 
hogy az az alkotó, akinek pályája szivárványként ívelt át olyan jeles 
kortársakét, mint Babits, Kosztolányi, József Attila, Radnóti Miklós, 
Szabó Lőrinc, a legsúlyosabb nemzeti gondok biztos felismerőjévé és 
méltó megszólaltatójává válhatott. 

Illyés Gyula azonban nem egyszerű túlélő, sorának kivárója volt 
több mint hat évtizedes pályafutása alatt. Nagyobb tudatossággal és 
nagyobb alázattal nála senki sem készült a korban a nemzeti költő 
szerepének betöltésére. S hogy eljött az idő, amikor a legnagyobb 
lett, az nemcsak a sors különös kegyén - rajta magán is múlott. 

Talán nem felesleges épp most és épp itt egy példamutató, ritka, 
ám a nagy feladatok teljesítéséhez ma is elengedhetetlen tulajdonságára 
- magas rendű erkölcsi tartására rámutatnunk. Mai szóhasználattal 
élve Illyés Gyula hosszúra nyúlt pályája során mindig hiteles ember 
tudott lenni. Ezért válhatott hiteles költővé is, akinek ebben a sok 
mindent megtagadó korban sem kellett egyetlen sorát sem tagadnia. 
Ha ő figyelmeztet, van erkölcsi fedezete a szónak: 

Vár a világ, de rég nem szavakat, 
Tettet adj, író, élő magadat. 

Volt idő, amikor a legnagyobb hatalom összpontosult a kezében, 
amit a XX. századi magyar irodalomban el lehetett érni: ő volt a 
Nyugat főszerkesztője. Tőle függött, hogy kortársai közül ki lép be a 



halhatatlanságba. És nem szédítette meg helyzetének kivételessége. 
Csaknem szerzetesi alázatossággal neveltem magam arra- emlékezik 
-, hogy helyén nézzem saját személyiségemet. 

Helyet pedig a világban gyakran változtat, de arcot soha. Odakép-
zelhetjük mögé háttérnek Rácegres-pusztát ököristállóival, Párizst a 
Szorbonnal, Genfet a világkonferencia nagytermével, ő ugyanaz marad: 
költő, író, akinek fő műfaja a megérteni és használni akarás. 

Tompa Mihály szerint szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Illyés 
csak eszmét és tapasztalást cserélni megy külföldre. Csiszolódni és 
köszörülődni is szeretnék- vallja - , hogy minél alkalmasabb magyar 
legyek az emberiség kezében. 

Magyar és ember, akinek szemhatárába belefér Ozora és Párizs, a 
szocializmust építő Oroszország és a reformáció genfi emlékműve. 
Ez Illyés Gyula. Nem véletlen, hogy a magyar puszták népe épp vele 
vonult be az európai népek nagy közösségébe. Illyés legmagasabb 
magyar irodalomtörténeti rangsorolásának az alapja örök humanista 
erkölcsisége mellett az európaisága. A magyar irodalom még Ady 
után is sokáig látta kárát a magyarág és európaiság különválásának. 
Illyés Gyula már indulásakor példát mutatott arra, hogyan kell 
Magyarországot európai szemmel, Európát pedig magyar szemmel 
nézni. 

A provinciális népiességtől és a korlátolt nacionalizmustól egyaránt 
elhatárolta magát. Ő fedezi fel, hogy a nacionalista szónak nincs is 
magyar megfelelője. Máig is érvényes példamutatása Illyés Gyulának 
a szellemi rendcsinálásra az, ahogyan és amilyen kitartóan tisztáz 
elveket, fogalmakat. Ezért tud fogalmazni a legbonyolultabb 
kérdésekben is tisztán, világosan. Nemzeti, aki jogot véd, nacionalista, 
aki jogot sért. Bármikor, bárhol- írja. Melyik szemináriumon hallottuk 
ezt ilyen érthetően kimondani? 

Teljesen új magyar, de egyben kelet-közép-európai irodalmi 
jelenség is, ahogy nép, nemzet, világ ügyében gondolkozik, s abban 
is, hogy az eszmei hangsúlyok az idők folyamán hogyan változnak, 
helyeződnek át nála. 

Útja kezdetén a szocialista világforradalom messianizmusa fűtötte. 
Szent borzongással nézi Oroszországban a romokon épülő új rendet, 
versben siratja el az idő előtt távozó Lenint. Az emigrációból hazatérve 
a magyar parasztság felemelésén fáradozik, majd a létében 
fenyegettetett magyarság nemzeti sorskérdéseire összpontosít. Az 1945-
ös fordulatot követő néhány bizakodó esztendő után a létezővel 
szemben a valódi néphatalom elsikkadására figyelmeztet. S ezt nem 



mindig veszi tőle jó néven a kritika, bár cáfolni Illyés olyan igazságait, 
mint mert növeli, ki elfedi a bajt vagy Hol zsarnokság van, mindenki 
szem a láncban érdemben máig sem tudta egyetlen bírálója sem. 
Illyés pedig haláláig tartotta magát ahhoz a korábbi alapelvéhez, hogy 
minden jó irodalom összeesküvés a kor ellen és fennen hirdette: 

a legigazibb épp abban vagyok, 
mit e világ belőlem gyáván visszadob. 

Méltatlan volna a mai alkalomhoz azon meditálni, igaza volt-e 
Illyésnek ebben is. Hogy itt vagyunk, és életművében itt van ő is, 
bizonyíték arra, hogy örökségét csorbítatlanul vállaljuk. 

2002. 

A LÁTHATATLAN EMBER 

Előadás Gárdonyi Géza születésének l40. 
évfordulóján 

Az egri vár Bebek-bástyáján, ott, ahol a legkáprázatosabb színekben 
ragyognak az örök fényű egri csillagok, magányos sírhalom áll. 
Egyszerű fakereszt hirdeti felette, hogy csak a teste nyugszik itt 
Gárdonyi Gézának, a 19. század vége és a 20. század eleje egyik 
legérdekesebb pályájú magyar írójának. Lelke tovább él, nemes 
gondolatait, becsületes, tiszta érzéseit öröklő hőseiből átköltözve 
belénk, az értő és értékelő utókorba. 

Saját korában láthatatlan embernek tartották. Pedig nem volt 
rejtőzködő természet. írásaiban többet mutatott meg magából 
legmagamutogatóbb kottásainál. Csak volt-e szeme a Gárdonyi festette 
portré felismerésére a kornak? Akarta-e látni a kor Gárdonyiban, amit 
ő látott a korban? Nem. Ezért lett Gárdonyi egri remetévé, ezért vonul 
ki tüntetve a társadalomból, amelyet igazságtalannak, embertelennek 
érez. így értelmezi Gárdonyi pályájának nagy fordulatát az újabb 
magyar irodalomtörténet is. 

Elvonulása - írja Bóka László Gárdonyi kereken 25 esztendős 
egri remeteségéről - tüntetés mindaz ellen, amit Pesten látott. Azért 
vonul el. bogy meg tudja őrizni emberi és írói tisztaságát, egy olyan 
korban, amikor semmi sem nehezebb, mint embernek lenni. 



Pedig írói pályája kezdetén a nagy célt, a beérkezés küszöbét 
Gárdonyi is a fővárosban látta. Feljutni arra a katedrára, ahonnan 
szavát hallhatja az egész ország, úgy gondolta, csak Pesten lehet. És 
Gárdonyi szívósan oda törekedett, ahonnan nem egy falut, hanem 
egy egész népet tud tanítani. Mert nem véletlenül szerzett Gárdonyi 
tanítói oklevelet. Vérbeli pedagógus volt. Munkájából szíve dobogása 
is kihallott - állapítja meg a tanító Gárdonyiról Hegedűs András. De 
nem kevesebb lelkesedéssel nyilatkozik tanítói munkájáról maga 
Gárdonyi sem. Én szeretek az lenni, ami vagyok. Az én foglalkozásom 
kedves nekem - vallja Az én falumban. Pedig a haladó gondolkozású, 
használni akaró fiatal tanító számára kevés rózsa termett a 19. század 
80-as éveiben a népoktatás talaján. Basáskodó papok, úrhatnám 
nagygazdák, együgyű iskolaszék marad nyomában minden faluban, 
amelyet jobb reményében elhagy. De úgy van ő is, ahogy A lámpás 
tanító hőse mondja: A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy 
elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sors megtapossa. 

Ha feletteseitől nem is, tanítványaitól megkapott mindent, amit a 
becsületesen végzett munkájáért megérdemelt. Gárdonyi tanítói, 
nevelői elvei leginkább Az én falum gyermek-elbeszéléseiben 
bontakoznak ki előttünk, de feltalálhatók A lámpástól kezdve a 
Szunyoghy Miatyánkjáig szinte minden írásában. 

Alapelve Gárdonyinak, amikor tanít, a gyermekszeretet. Meggyő-
ződése, hogy nevelni csak szeretettel lehet. S a szegénységben, 
kiszolgáltatottságban felnövő parasztgyerekek szívbefogadásához 
azokban az időkben kevés volt a filantropikus leereszkedés. A hatalom 
minden birtokosa nyúzta, pofozta a parasztot. Simogató kézzel, 
pártolón állni oda a kis Bozóki Ilonkák, Istenes Imrék mellé a 
félfeudális magyar iskolában a legbátrabb, legmerészebb tettek egyike 
volt. Pedig az ilyen foltos ruhájú kis teremtésnek is éppen olyan a 
szíve, mint a bársonyba öltözött grófleánykáé - írja a Hópehely c. 
elbeszélés kis paraszt-hősnőjéről, aki belebetegszik abba, hogy a tanító 
azt mondja neki, nem szereti. A fekete szemű kis árva cigánygyerek, 
a Laci, a vak koldus unokája, az Ábris és a hozzájuk hasonlók 
fokozottan igénylik, hogy a tanító magához ölelje őket. A Szunyoghy 
Miatyánkján-лк igazságtalanul vádolt, utcára került kisdiákja ilyeket 
gondol, mikor tanárát látja közeledni: Ha én tanár volnék, 
megszólítanám minden szomorú szemű növendékemet. 

Ezeket a bánatos, sértett lelkű kisdiákokat igyekszik Gárdonyi 
egészséges jellemű, az életre felkészült felnőttekké nevelni. Önzetlen 
jótakarásában azonban következetesen elgáncsolják. Ezért is dönt úgy, 



hogy újságíró lesz, s tollával küzd a néptanítók igazáért. Folyóiratot 
alapít, a Tanítóharátoi amely hamarosan megnyeri a demokratikus 
érzelmű tanítóság erkölcsi és anyagi támogatását. 

A Győrben megjelenő Tanítóbarát bátran és nívósán beleszól az 
ország tanügyi dolgaiba. Olyan reformokat követel, mint a tanítóság 
fizetésének rendezése, a hírhedt iskolaszék felügyeletének 
megszüntetése, a tanítói oklevélnek az érettségi bizonyítvánnyal való 
azonosítása. De a minisztérium - jobb érvek híján - műveletlenséggel 
vádolja a tanítókat, és szociális támogatás helyett szellemi 
felemelkedést ajánl nekik. Erre Gárdonyi hangja még támadóbbá válik. 
Az egész népművelési, közoktatásügyi politika ostobaságát bizonyítja, 
az államapparátus képviselőit ugorkafára felkapaszkodott név-
mágnásoknak nevezi és csodálkozik, hogy a nemzet még tűri ezt a 
garázdálkodást és nem zúdul fel ez ellen a kormány ellen. „Hogyan 
beszél hozzánk a miniszter?" című cikkében a következőket vágja 
Trefort Ágoston kultuszminiszter fejéhez: 

Csoda-e, hogy a magyar néptanítók nem tudnak anyagilag előbbre 
menni, s nincs tekintélyük a társadalomban, midőn maga Trefort, a 
népoktatásügyi miniszter az, aki a legkevesebbet törődik anyagi 
helyzetükkel, és aki ország-világ előtt ad példát arról, hogyan kell a 
néptanítókat, a nemzet nevelőit megbecsülni. 

A hatalom vakította-e el, vagy az aggság gyengítette meg elméjét, 
de az bizonyos, hogy olyan lenézéssel egy művelt állam minisztere 
sem viseltetik a néptanítók iránt, mint ő. 

Vagy talán azt képzeli, hogy mivel a nemzet koldusai vagyunk, 
rabszolgái is vagyunk egyúttal? 

Nem, miniszter úr! 
Mi éppoly hasznos hivatalnokai vagyunk a hazának, mint a 

jegyzők, papok, postások és mint a miniszterünk. 
És ha mi annyi hibát követnénk el a hivatalunkban, mint Ön, 

régen, elcsaptak volna bennünket. 

Gárdonyit nem csapták el. Felhívták Pestre. És a Tanítóharái fél 
év alatt irányt változtatott. Azok a cikkek viszont, amelyeket Gárdonyi 
közölt a Tanítóbarátban, erőteljesen rácáfoltak arra a vélekedésre, 
hogy a politikától mint értelmetlen dologtól Gárdonyi mindig idegen-
kedett. 

A határozott politikai állásfoglalást kiérezzük Gárdonyi első 
igényesebb szépirodalmi műveiből is. Bár igazi hangját, egyéni téma-
világát elég nehezen találja meg. Azt mondja magáról, úgy tapogatózott 



bizonytalanul az irodalomban, mint a hajós iránytű nélkül a tengeren 
vagy a madár, mikor térkép nélkül hazaindul Afrikából. Kereső, 
kísérletező író volt, aki nem csatlakozott senkihez és maga sem hozott 
létre iskolát. Legjobb művei A lámpástól Az én falumon át az Egri 
csillagokig a realizmus útján haladó írót mutatják, azt, aki túllép Jókai 
romantikáján, Mikszáth anekdotizmusán és előkészíti az utat Móricz 
kíméletlenebb társadalomkritikája és Kosztolányi finomabb árnyalású 
lélekábrázolása felé. 

Gárdonyi látta a feudális társadalom igazságtalanságait, és riasztotta 
a kialakulóban lévő kapitalista világ még nagyobb embertelensége. 
Az egyéniséget, a humánumot félti az egyre terjedő üzleti szellemtől. 
Ez a forrása romantikus antikapitalizmusának, amely szükségszerűen 
az egyszerű emberek, a nép világa felé vonzotta. Gárdonyi szenve-
délyesen keresi a világ értelmét, az emberi élet célját. Könyvtárában 
megvolt a Kommunista Kiáltvány, ismerte a marxizmus tanításait. A 
kommunisták célkitűzéseivel egyetértett, de módszerüket, az erőszakot 
helytelenítette. Misztikus, irracionális filozófiákhoz, elméletekhez 
fordult, a társadalom egészének ábrázolása helyett tudatosan az emberi 
lélek titkainak kutatását tűzte ki célul. 

Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az 
arca mögött van. Láthatatlan - írta A láthatatlan ember c. regénye 
előszavában. 

Pedig a láthatatlan emberi lélekben Gárdonyi jobban eligazodott, 
mint a látható történelemben. Ezt is misztikus, irracionális erők 
szövődményének hitte, amelyet az ember csak tudomásul vehet, de 
nem tehet ellene semmit. Innen az Egri csillagok utáni regényeiben a 
keserű belenyugvás a változtathatatlanba, a sorsa irányításának 
lehetőségétől megfosztott ember tehetetlenség-érzete. Sajátosan egyéni, 
gárdonyis regényformát éppen a világtól való elfordulás, az egri 
remeteévek regényeiben teremt. Kompozíciója kerekebb, kiérleltebb, 
elmaradnak a romantikus kitérők, a komikus mellékfigurák, megtisztul 
mindenféle modoros sallangtól, lakonikus, egyszerűbb és súlyosabb 
lesz. 

És nyelve olyan csillogóan tiszta, olyan dallamosan ritmikus, 
amilyenen csak Turgenyev írta a maga prózai verseit. Ezért tartják 
Gárdonyit Turgenyev-követőnek. Maga Gárdonyi a prózánál többre 
tartotta a verset. Erről szólnak Tolsztojhoz intézett, híressé vált sorai: 

Azt mondod-e, hogy versnél szebb a próza? 
A próza fü. A vers közötte rózsa. 



A próza billegdélő házikácsa. 
Csak úszni tud, bár oldalán a szárnya. 
A vers csapongó énekes-madár. 
A földről mindig a magasba száll. 

így szállnak a magasba Gárdonyi gondolatai a prózában is. Mert 
minden pesszimisztikus eszmélkedése ellenére is szerette az embereket 
és az életet, hitt a szép, a jó, az ember és a világ tökéletesedésének 
lehetőségében. 

2003. 

AMI ELŐRE VIHETI AZ EMBERT 

Gondolatok Madáchról a Magyar Kultúra Napja 
küszöbén 

Mióta nap jutott az évben a magyar kultúrának, január 22-én a 
Himnuszunkat szerző Kölcsey Ferencre emlékezünk, aki e 
költeményében kimondta, hogy történelmi jogunk van a nemzetként 
való megmaradásra. Az 1823-as esztendő azonban nemcsak a nemzeti 
imánkká vált Himnusszal ajándékozott meg bennünket. Évfordulóik 
kapcsán illő szót ejtenünk ennek az évnek olyan két nagy szülöttéről 
is, mint Petőfi Sándor és Madách Imre, akik a magyar irodalom 
legismertebb képviselői külföldön. 

Ha elhisszük Illyés Gyulának, hogy a nagy költők nem váratlanul 
jelennek meg, hogy érkezésüket előkészíti a történelem, akkor nem 
tarthatjuk véletlennek, hogy a XIX. század két legkiemelkedőbb, 
világirodalmi rangra jutott magyar költője egy évben és egy hónapban 
született. Nyilván azért, hogy egyszerre s a legalkalmasabb pillanatban 
érkezzenek a század legfontosabb eseményéhez, a forradalomhoz és 
szabadságharchoz, amely mindkettőjük egyéni és költői sorsát 
meghatározta. Petőfinek mindent megadott: szabadságot, szerelmet, 
hazafiúi és költői álmainak beteljesülését, s csak egyet vett el - az 
életét. Madáchcsal mostohán bánt: megfosztotta személyi 
szabadságától, családi boldogságától, hitétől a változtatni akarás 
értelmében, s cserébe mindezért meghagyta életét. 

Másfél évszázada kérdezgetik már: mi lett volna Petőfivel, ha 
megéri a szabadságharc eltiprását? A legszerencsésebb esetben az, 



ami Madáchcsal: várbörtön várta volna, keserves csalódás nőben és 
népben, kiábrándulás az emberiség legszentebb eszméiből. Petőfi nem 
akart 26 évesen meghalni, bár többször is megjövendölte magának 
versben a korai halált. Rövid, zaklatott életének utolsó, viszonylag 
nyugodt állomásán, Mezőberényben, alig két héttel a végzetes segesvári 
ütközet előtt még elmélyülten alkot, életre készül, nem halálra. 
Költészete kiteljesedik, velejéig benne van az 1840-es évtized, amelyet 
azóta is az ő szemével látunk és nyugtalanul verő pulzusán mérünk. 

Madách ekkor még nincs az élvonalban. Nevét legfeljebb saját 
megyéjében ismerik mint irodalombarát sztregovai földbirtokosét, aki 
a reformokat sürgető nógrádi ellenzék egyik vezérszónoka, a 
szabadságharc idején megyei biztos. 

A forradalomban Madách nem vehetett részt. Gyermekkora óta 
szív-, tüdő-, ízületbántalmak gyötrik. A sors mégis őt szemelte ki 
annak a grandiózus munkának az elvégzésére, amelyre az egészsé-
gesek idejéből már nem jutott. A mindent tudni vágyó utókort ugyanis 
nemcsak az érdekli, hogyan merítkezett meg a forradalom életet és 
halált, múltat és jövőt elválasztó vizében egy kivételesen szenvedélyes, 
őszinte szívű és szavú költőegyéniség, hanem azt is hiteles forrásból 
akarja tudni, mi lett a sorsa azoknak, akik megérték a tragikus véget, 
a nemzet dédelgetett reményeinek pusztulását. E küldetés vállalásával 
teljesít Madách erkölcsi és esztétikai korfeladatot. 

Petőfi a 40-es évek derekán tudatában volt annak, hogy az a 
harc, amelyet ő kezdeményezett a nép hangjának elismertetéséért a 
költészetében, a nép politikai uralomra jutását célozza, s meggyő-
ződéssel hirdette, hogy ez a század feladata. Madách súlyosabb 
körülmények között, inkább csak sejtve, mint tudva igazát, vállalja a 
hit, a remény élesztésének sziszifuszi feladatát. Mert a magyar 
valóságban nem mutatkozik kilátás az emberi nemet előre vinni képes 
eszmék közeli győzelmére, hát Madách megkísérli a jövőt megálmodni. 
Utolsó verseinek egyike, a Sírom című éppen ennek a rejtélyes, 
sokféleképpen értelmezett madáchi álomnak a megfejtését adja: 

S álmodom tán így sokáig, 
Ámde dőre nem lesz álmom, 
Egykor teljesül bizonnyal, 
Jól tudom, s nyugodtan várom. 

Hogy miről álmodott Madách a magyar történelem egyik 
legsötétebb korszakában? Népjogról és népszabadságról, emberi 



tökéletesedésről és haladásról, mindig újat, jobbat teremtő nemes 
célokért vívott becsületes küzdelemről. Fő művének, Az ember 
tragédiájának óvatosan fogalmazott alapgondolata is ez. 

Az irodalomelmélet úgy tartja, hogy a nagy műveknek nincs 
egyértelmű tartalmi üzenetük. Sokszorosan vonatkozik ez az állítás 
Madách Imrére, akinek Tragédiája irodalmunk egyik legnehezebben 
értelmezhető alkotása. Eszmei kisugárzásának sokszínűsége okozta, 
hogy kiváló kritikusok mondtak róla homlokegyenest ellentétes 
véleményeket. A kilátástalan korok - s ilyen volt a Madáché is - az 
emberiség örök előrevivő vágyát a haladásra összevetik saját 
kétségeikkel és korlátaikkal. Innen az elbizonytalanodás, a félelem 
attól, hogy a körülmények béklyójában gyönge és tehetetlen az ember. 
De a Tragédia azt is sugallja, hogy épp a kilátástalanság késztet 
leghatványozottabban a kiút keresésére és kapaszkodik bele a 
legvéknyabb reményszálba is, amilyen az isteni szózat a drámai 
költemény végén: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál." E talányos 
kinyilatkoztatást lehet kifogásolni: kevesellni vagy túlzónak tartani. Egyet 
azonban nem lehet: tagadni, hogy a Tragédia értelmezésének kulcsa e 
zárómondata és a mű egészének összefüggése, vagyis az, amit az utóbbi 
50 évben nem nagyon szoktak az elemzések hangsúlyozni: az ember 
elszakadása Istentől és visszatalálása hozzá. 

Petőfi életműve megannyi feledhetetlen kis és nagy remekműre 
bomlik. Madách egykönyvű íróként él a köztudatban. Versei, elbeszélő 
költeményei, drámái eltörpülnek a világra szóló nagy mű, Az ember 
tragédiája mellett, amelyet a Fausthoz, a Manfrédhoz, az Ősödhöz, a 
Századok legendáihoz, szoktak hasonlítani. Bár a nemzeti lét 
legidőszerűbb problémáira keres választ, a nemzeti kérdés mégsem 
jelentkezik benne közvetlenül. A Tragédia világtörténelmi szemszögből 
mérlegeli Madách korának múlt- és jövőképét, nemzeti reményeit és 
kétségeit. Mert a magyar szabadságharc elbukott, s nem tudni, mi 
lesz a nemzet sorsa az osztrák megtorlás alatt, Madách így teszi fel a 
kérdést: van-e jövője az emberiségnek? Létezik-e a földön egyáltalán 
haladás? Ezekre a szorongató kérdésekre keres választ az egyetemes 
ember sorsának végiggondolásával a világtörténelemben. 

Egyedülálló kísérlet ez a magyar irodalomban. Azóta sokféle felfo-
gásban láttunk már történelmet színpadra vinni. De így, egyetlen 
belátható eseménysorban a beláthatatlant? Ezt Madách óta sem kísérelte 
meg senki. Előtte is csak Petőfinek volt hasonló ötlete. A Halhatatlan 
a lélek című versében ezt olvassuk: 



Rómában Cassius valék, 
Helvéciában Teli Vilmos, 
Párizsban Desdemoulins Kamlil... 
Itt is leszek tán valami. 

A 23 éves Petőfi 1846-ban majdnem úgy látja magát a történe-
lemben, mint Madách Ádámot a Tragédiában. Múlt és jövő kísérteties 
képei cikáznak szeme előtt, akárcsak Madách agyában a Tragédia 
írásakor. Ne bántson az meg c. versében Szendrey Júliának arról 
panaszkodik, hogy őt szörnyű álomlátások gyötrik: 

Ne szólíts ekkor, úgysem értenélek, 
Édes hangod sem hatna szívemig, 
Várd el békében, míg a jelenésnek. 
Irtóztató órája eltelik. 

Folytathatnánk a példák sorát. A Felhők c. Petőfi-ciklusnak szinte 
minden darabja összecseng valahol a Tragédiával. Személyes 
kudarcait, vereségeit Petőfi is hajlamos világperspektívában látni. Azért, 
mert egy-két barát elpártol tőle, az emberiséget teszi felelőssé. De 
csak ideiglenesen. Amint a kétségbeesés felhői eloszlanak feje felett, 
így fohászkodik: 

Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek 
Az emberiségért valamit! 

(Sors, nyiss nekem tért) 

Az emberiségért Petőfi elsősorban hazájában kíván tenni, és nem 
is keveset. Építeni készül. 

Egy új hazát, ahol ne légyenek 
Kiváltságok kevély nagy tornyai, 
Setét barlangok, denevértanyák.. 
Egy új hazát, hol minden szögletig 
Eljusson a nap s tiszta levegő, 
Hogy minden ember lásson s ép legyen. 

(A Nemzetgyűléshez) 



Madách Tragédiájából - bár leglényegesebb kérdéseinek felvetését 
a honi gondok motiválják - a haza kimarad. Történelmi színei között 
megtalálható Egyiptom, Athén, Róma, Bizánc, Prága, Párizs és London, 
de nem szerepel Magyarország. A tizenkettedik színben, az utópista 
szocialisták nyomán kikövetkeztetett falanszter torz világába érkezve 
Ádám megkérdi Lucifertől: 

Mi ország ez, mi nép, melyhez jövénk? 

Lucifer válasza akár a mai Egyesült Európa felé terelgető politikusok 
szájából is elhangozhatna: 

E régi eszmék töhhé nincsenek. 
Nem kisszerű volt-é a hon fogalma? 
Előítélet szülte egykor azt, 
Szűkkeblűség, versenygés védte meg. 
Most már egész föld a széles haza, 
Köz-cél felé társ most már minden ember, 
S a csendesen folyó széprend fölött 
Tisztelve áll őrül a tudomány. 

A tudományos szocializmus „szép rend"-jére épült társadalom 
áldásait Madáchnak volt szerencséje nem élvezhetni. Mi, e rend túlélői 
azonban nem győzzük csodálni Madách képzelőtehetségének 
zsenialitását, amellyel előre vetítette e várható világ legfőbb 
fonákságait: tökéletességének kétségbevonhatatlanságát, 
megalomániás agyontervezési és szervezési őrületét, az ember teljes 
alárendeltségét és kiszolgáltatottságát a rendszernek. Madách tisztában 
volt azzal is, hogy a szabad akarat ignorálása, a folyamatos megfigyelés 
alatt tartás óhatatlanul engedetlenségre ingerel. Ezt megtorlandó a 
falanszterben - a Gulág még nem lévén feltalálva - szobafogsággal, 
koplaltatással, borsóra térdepeltetéssel büntetnek. 

A rideg célszerűség társadalma nem ismeri az önmegvalósítás 
örömét, kirekeszti a szépséget és a művészetet, múzeumba utalja a 
költészetet, hadat üzen a családnak és a szerelemnek. E valótlan 
világ fölött Aggastyán uralkodik, s az embereknek nevük helyett 
sorszámuk van. Michelangelo, Plátó, Cassius, Luther - mindenki 
számjegy egy ördögi gépezetben, amely kegyetlenül lecsap arra, aki 
ki mer lógni a sorból. A maga kizárólagos (majdnem azt írtam: marxista-
leninista) igazának tudatában az egyeduralkodó Aggastyán nem veszi 



észre, hogy az embernek van lelke, eredendő természete, sőt még 
biológiája is. Az Éva iránt szerelemre lobbant Ádámot is őrültnek 
minősíti, és kórházba utalással fenyegeti, mert nem hajlandó elfogadni 
a Tudós verdiktjét, miszerint 

Rajongó férfi és idegbeteg nő 

Korcs nemzedéket szülne, ez nem helyes pár. 

Ádám viszont meggyőződéssel vallja, hogy 

...mi a világon 
Nagy és nemes volt, mind ily örülés, 
Melynek higgadt gond korlátot nem ír. 

A nagy, nemes emberi célok és a megvalósulásuk útjában álló 
korlátok ellentéteit Madách nem tudta s tán nem is akarta elsimítani, 
hogy bebizonyíthassa: magára hagyatva, Lucifer által irányítva elveszne 
az ember. A világtörténelmet végigküzdő és dacoló Ádám a befejező 
tizenötödik színben alázattal vallja meg Istennek: 

Uram, legyőztél. ím, porban vagyok. 
Nélküled, ellened hiába vívok.: 
Emelj vagy sújts, kitárom kehlemet. 

Az emberért vívott párharcban az Úrral az Ősgonosz tehát csatát 
vesztett. A mi korunknak jutott a bizonyosság: birodalma nem volt 
örökkévaló a földön. De hol van a mi időnk Madácha, aki 
megmondaná, milyen úton járjon, kinek a szavára hallgasson az 
emberiség, hogy a Tragédia eszkimó színének borzalmait elkerülje? 
Nem tudjuk. Csupán azt, amire Madách a Magyar Kultúra Napján 
tanít: az erkölcsi megtisztulás, az etikai újjászületés viheti előre a 
világot és az embert. 

2003. 

PETŐFI SÁNDOR ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE A 
SZABADSÁG SZOLGÁLATÁBAN 

Nincs még egy költője a magyar, de talán a világirodalomnak sem, 
akinél élet és életmű olyan szoros egységet alkotna, mint Petőfi Sándornál. 
S a fonál, amelyre mindkettő felfűződik, a forradalom. Érzem előre, mint 
kutya a földrengést - jósolja barátainak jóval 1848 márciusa előtt. 



Hogy honnan ez a csodálatos előérzet? Egyrészt az európai, 
másrészt a magyar társadalmi-politikai körülmények ismeretéből. 
Annak ellenére, hogy nem jutott el a gimnáziumi érettségiig, Petőfi 
több európai nyelvet beszélt, hazája és a világ történelmében kitűnően 
tájékozódott. Amikor 1848 januárjában Magyarországra eljutott az olasz 
forradalom híre, Petőfi biztosan tudta, hogy meggyúlt a kanóc, amely 
egész Európán keresztül húzódva elhozza a szent lángot 
Magyarországra is. Ennek méltó fogadására Petőfi szinte 
gyermekkorától készült. 

Illyés Gyula írja, hogy Petőfi jellegzetesen forradalmár típus volt. 
Az a meggyőződés, hogy küzdeni a zsarnokság ellen elemi emberi 
jog és kötelesség, még serdülő korában alakult ki benne. Ennek próbál 
érvényt szerezni, amikor a legerélyesebb apai tiltakozás ellenére több 
ízben színésznek áll. A dac, a lázadás munkál benne az 1837-es árvíz 
után is, amikor nem hagyja, hogy a családdal együtt őt is lehúzza a 
nyakukba szakadt szegénység. Ha Petőfi valamivel gyengébb jellem, 
a hányattatás éveiben könnyen elkallódhatott volna. Ő azonban állta 
emberként és költőként is azokat a csapásokat, amelyeket egyéni 
sorsa és a költői útját eltorlaszolni igyekvő kritika mért rá. 

Számunkra ma természetesnek tűnik, hogy az a Petőfi, aki újfajta 
népies ars poeticájával pályája első szakaszában megvalósította a 
költészet forradalmát, kirobbantója és egyik vezéregyénisége lett az 
1848-as forradalomnak és szabadságharcnak. A forradalom várásának 
és megjövendölésének jelei költészetében a Sors, nyiss nekem tért c. 
versétől kezdve vannak jelen. 

.. .1846 tavaszát Petőfi szüleinél tölti falun. Kis petróleumlámpánál 
a francia forradalom történetét tanulmányozza. Valószínűleg ekkor 
ismerkedik meg a francia utópista szocialisták tanaival. Versei igazolják 
ezt: A XIX. század költői, Véres napokról álmodom. 

Petőfi ars poeticája korábban is tartalmazott harcos elemeket (A 
természet vadvirága, Az én Pegazusom, Rongyos vitézek), a költészet 
forradalmi hivatásának felismerésében azonban A XIX. század &ö/tó7ben 
jut el. Petőfi politikai költészetének legfőbb erénye mutatkozik meg 
ebben a versben: egyszerűség, világos okfejtés, agitatív célzat. 

Míg A XIX. század költőiben Petőfi az elkötelezett költészet híve, 
az Egy gondolat bánt engemetben az elkötelezett élet mellett száll 
síkra. Ha az előbbi a higgadt bölcsesség hangján cáfolja a magánköl-
tészet létjogosultságát, az utóbbi dinamikus képek sorával (villám, 
szélvész, mennydörgés) utasítja el a magánhalált. Valóban egyetlen 
gondolat a vers: a világforradalom elképzelt víziója. 



A forradalom értelme Petőfi szerint a szabadság világméretű 
megvalósítása. Erről álmodik olyan verseiben is, mint Háborít volt, 
Az ítélet, Véres napokról álmodom, "Lelke istenségét", a szabadságot 
helyezi a magánéleti boldogság, sőt maga az élet felé az 1847-es 
esztendő első versében, a Szabadság, szerelem! című. frappáns 
epigrammájában, amelyet hamarosan egész sor merész szabadságvers 
követ: A kutyák, dala, A farkasok dala, Kard és lánc, A nép nevében, 
A munkácsi várban. 

Természetes, hogy az az ember, aki költői tollát ilyen mértékben 
a forradalom szolgálatába állította, személyes példamutatással is kívánta 
szolgálni a várva várt szabadságharcot. E szolgálat első állomása 1848. 
március 15-e volt, amely Petőfi napjaként vonult be a magyar történe-
lembe. A nemzet alapvető politikai követelményeit tartalmazó 12 pont 
és a Nemzeti dal révén Petőfi nevét ezen a napon az egész ország 
megismerte és vele együtt fogadta: 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

A népvezér költő nevének híre rövid időn belül Bécsbe is eljutott. 
A király erélyesen utasítja a nádort, hogy a sajtótörvény értelmében 
járjanak el Petőfi Sándor magyar költő ellen. Az országgyűlés 
Pozsonyban szintén Petőfitől és kaszás parasztjaitól fél. És a költő 
ellen valóságos hadjárat indul. Ahogy a március 15-i győzelem mámora 
múlik, Petőfi úgy szorul egyre inkább háttérbe. Megbuktatják az első 
szabad választásokon. Árulónak, muszka spionnak titulálják. Klapka, 
a hadügyminiszter letartóztatja, és kijelenti, hogy legszívesebben 
felakasztatná. Petőfinek nem kellett jósnak, vátesznek lennie ahhoz, 
hogy ilyen körülmények között többször is megjövendölje magának 
a közeli halált. Üstökös-pályájának egyetlen logikus befejezése lehetett: 
a hősi halál 26 évesen a szabadságharcban. 

Azt a szót, hogy meghalt, azért nem szívesen mondjuk ki még ma 
sem. Inkább körülírjuk: elveszett. Ma is vannak, akik bíznak benne, 
ha élve nem is, haló poraiban egyszer csak előkerül. És akkor Arany 
János szavaival elmondhatjuk neki: 

Amit adál, abból semmi sincs elveszve, 
Firól fira szállsz te, mint egy közös eszme. 

2003. 



REFERÁTUMOK, REZÜMÉK 

KÖZÖS MOTÍVUMOK A RÁKÓCZIVAL 
KAPCSOLATOS KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÉS 

RUSZIN MONDAKÖRBEN 

1968-ban jelentette meg Ungváron a helyi könyvkiadó A Kárpátok 
legendái címmel ukrán nyelven azt a gyűjteményt, amelyben Rákóczi 
mint kárpátaljai népfelszabadító hős szerepel. Nem volt valami 
felemelő érzés rádöbbenni, hogy eredetiben, magyarul ezek a mondák 
akkoriban aligha jelenhettek volna meg. Egy negyedszázad késéssel 
ugyan, de 1992-ben végül mégis kézhez kaptuk a magyar változatot 
is Rákóczi virágai címmel. Kétségtelenül nem véletlen, hogy a cenzúra 
nélküli könyvkiadás segítette világra történeti és helyi mondáink 1945 
utáni első gyűjteményét. A Magyar Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium támogatásának köszönhető, hogy a Kárpátaljai Magyar 
Könyvek sorozat 8. darabjaként a Rákóczi virágai napvilágot láthattak. 

Ajánlásként az összeállító, Keresztyén Balázs nagyszőlősi 
irodalomtanár ezt a kommentárt fűzi a 24. órában indult mentési 
akcióhoz: 

„ Ungvár, Munkács, Huszt romos várainak leomló falai a kövekkel 
együtt maguk alá temették múltunk értékeit. Történelmi kincsünk nagy 
részét mogorván őrzik a hosszá ideig ránk parancsolt hallgatás hegyei: 
.,a szellem gyöngyei", amelyek itt termettek, szétgurultak. Anélkül, hogy 
tudnánk, taposunk rajtuk. Szeretnék közülük néhány gyöngyszemet 
megmenteni, hogy tanítványaimnak, gyerekeimnek megmutassam." 

Ebből a megrendítően szép vallomásból értjük meg, miért kapta 
a kötet a Rákóczi virágai címet, noha a kuruc mozgalomhoz és 
magához a fejedelemhez a 45 közreadott mondából csak 18 kapcso-
lódik. Hol van ez a Ferenczi Imre és Molnár Mátyás által Szabolcs-
Szatmárban gyűjtött Fordulj, kedves lovam c. 1972-es kötetben található 
790-hez képest! 

Ferenczi Imre és Újváry Zoltán után az ember nem is sok újat tud 
mondani a Rákóczi mondakör néhány szerény kárpátaljai hajtásáról. 

A kutatót kétségtelenül az érdekli elsősorban, van-e a Keresztyén 
Balázs által közreadott mondák közt olyan, amely a magyarországi 
gyűjteményekben nem szerepel. Örömmel jelenthetem, hogy van. 



Ilyen a kötet címadó darabja, a Rákóczi virágai is. Arról szól, hogy 
hogyan változtak fegyveres vitézekké a munkácsi vár udvarán 
pompázó tulipánok, amelyeket a gyermek Rákóczi egy hideg éjszakán 
megmentett a fagyhaláltól. A monda irodalmi eredete vitathatatlan. 
Valószínűleg ezért nem található egyetlen változata sem a Ferenczi-
Molnár által Magyarországon lejegyzett, Rákóczival kapcsolatos 
népmondák között. Könyvi származására több elem is utal. Elsősorban 
a benne szereplő csodás elem. A kis Rákóczinak egy angyal hálálja 
meg a virágokról való gondoskodását. Varázserővel bíró arany trombitát 
ajándékoz neki. Ennek hangjára változnak színes kacagányos vitézekké 
a tulipánok, mikor ellenséges sereg tör a várra. 

A „jótett helyébe jót várj" motívum népmeséiként is felfogható 
lenne. Angyal azonban a magyar népmesékben ritkán szokott 
röpködni. A Rákóczi legyőzhetetlenségét biztosító túlvilági vendég 
és a tőle származó arany trombita sokkal inkább emlékeztet bennünket 
Vörösmarty eposzának, a Zalán futásának délszaki tündérére, aki 
szintén egy csodasíppal menti meg reménytelen szerelme, a deli Hajna 
életét. Maga a gyűjtő, Keresztyén Balázs utószavában eredeti 
motívumként értékeli az antropomorf tulipánokat és szimbolikus 
jelentést tulajdonít nekik. 

„Ahogy Rákóczi tulipánjai a jelt adó trombitabangra nyalka 
vitézekké váltak - írja - , úgy volt kész e vidék népe mindig a harcra, 
ha a szabadságért, a függetlenségért kellett küzdeni. " Ezt az értelmezést 
támasztja alá Lengyel Dénes Régi magvar mondák c. kötetének egy 
darabja, A Gyulajfy lányok virágai is, amelyben a győztes labanc 
tábornok még a kuruc virágokon is bosszút áll. Addig menetelted 
legénységét keresztül-kasul a Gyulaffy lányok virágoskertjén, míg 
azok tövig letaposnak minden szál zöld füvet, fehér szegfűt, piros 
pünkösdi rózsát. Vandái igyekezetük azonban hiábavalónak bizonyult. 
A következő tavaszon megtörténik a természetes csoda: a letarolt 
kert újra kivirul. Ez a mondatípus azt a népi meggyőződést hivatott 
erősíteni, hogy az igaz ügy csak ideiglenesen bukhat el, hogy a bujdosó 
fejedelem feltétlenül visszatér és győzelemre viszi az ő hűséges 
kurucait. 

Ez a csodával határos hit hatja át azokat a helyi mondákat is, 
amelyek az egykori Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros vármegyéhez 
kötve őrzik a fejedelem emlékét. Ilyenek a Mulatság a buszti várban, 
Rákóczi turulmadara, A pálfüzesi kurucles, Rákóczi bökényi fája, A 
fejedelem utolsó éjszakája, Rákóczi utolsó országgyűlése, Mikes kútja. 
Kuruc kincsek a Kelemen begyben, A máramarosi Bovcár kút. Ezekben 



szintén nem ritka a csodás elem. A tiszaújlaki turulszobor eredetét 
magyarázó mondában például a vesztésre álló Rákóczinak űj kardot 
a felette köröző turulmadár hozott. A bökényi határban álló magányos 
fa abból a nyársból nő ki, amelyet Rákóczi, mint egykor Mátyás király 
az ostorát, a földbe szúrt. A Mátyás-mondakörrel való összefonódás 
eredménye a máramarosi Bovcár kút köve is, amelybe a 
Lengyelországba tartó fejedelem állítólag belevéste: „Itt járt Rákóczi 
Ferenc, ő rakta a kút falát". A falut azóta Rákóczi emlékére Bovcárnak 
hívják. 

A magyar fülnek természetesen nem sokat mond a Bovcár falunév. 
A közreadó is tudja ezt, ezért megmagyarázza: „Bovcár magyarul annyit 
jelent, hogy itt volt a cár, vagyis a fejedelem". (Ruszinul: Tut bouv 
cár.) 

S itt el is jutottunk a kárpátaljai Rákóczi mondakör másik sajátossá-
gához: a ruszin folklórral való kapcsolatához. Arra, hogy Kárpátalján 
magyar hatás érvényesül a ruszin folklórban, már 1940-ben felhívta a 
figyelmünket Petro Lintur és tőle függetlenül Ortutay Gyula is. Később 
Dégh Linda is kimutatta a Mátyás-mondakörrel kapcsolatosan, hogy 
a „rászállt" ige tükörfordítása eredményezte azt a ruszin interpretációt, 
amely szerint a királyválasztáskor a korona az égből ereszkedett Mátyás 
fejére. 

Nem kell túl tapasztalt komparatívistának lenni ahhoz, hogy 
észrevegyük: a neve kezdő betűit hátrahagyó király motívuma a 
Mátyás-mondakörhöz vezethető vissza. Csak míg Mátyás inkognitóban 
vágja a fát a kolozsvári bíró udvarán, Rákóczi rangját egy percig sem 
rejtve épít kutat az ivóvíz nélküli falu népének, hálából azért, hogy 
három napig rejtegette őt üldözői elől. Itt tehát eredeti magyar történeti 
mondatípus helyi változatával van dolgunk - gondoljuk. Csakhogy a 
figyelmesebb vizsgálódás könnyen kideríti, hogy ez a helyi változat 
kezdetben semmiképp sem lehetett magyar, mivel a Bovcár falunév 
magyarul nem mond semmit. Nyilván ez is olyan szláv népi 
etimologizálás eredménye, mint a magyar Vezérszállás vagy a 
Forgolány. 

A mesterségekben jártas, kétkezi munkát meg nem vető, sőt abban 
példát mutató király pedig nemzetközi vándormotívum, amely éppúgy 
megtalálható az oroszoknál vagy a franciáknál, mint a magyaroknál. 
A Keresztyén Balázs által közölt mondában ez a két nyomsáv találkozik 
és fordul vissza egy harmadikat alkotva. Mellesleg A Kárpátok legendái-
ban a Bovcár kút története nem található. Megvan viszont Lengyel 
Dénes Magyar mondák a török világból és a kuruc korból c. 1975-ös 



gyűjteményében. Határokon átívelő, több évszázados vándorútja tehát 
így summázható: elindult Magyarországról mint igazságtevő Mátyás, 
a Kárpátokban, ruszin környezetben találkozott a népével törődő jó 
cár történetével, ennek vonásait is magára öltve tért vissza végül 
övéihez Rákócziként. 

Rákóczi ruszin asszimilációjának egy másik érdekes példája, 
amelyet csak ukrán változatban sikerült feltalálnom eddig, a Rákóczi 
menekülése a börtönből. Ezt a néhai Szova Péter, a magyarul anyanyelvi 
szinten beszélő, ismert kárpátaljai ruszin folklorista közli. Rákóczi e 
mondában ruszinná és betyárrá avanzsál. Azért kerül börtönbe, mert 
sok urat kirabolt és megölt. Innen is úgy menekül, hogy megfojtja a 
gyóntatópapját, majd annak ruhájában, kereszttel a kezében kisétál a 
börtönkapun. Ferenci Imre gyűjtésében Rákóczi volt román, cigány, 
pártolta a zsidót, Kárpátalján viszont a ruszin nép fiaként annak igazát 
védelmezi. 

Igazán izgalmas és nemes feladat lenne egy leendő gyűjteményben 
egymás mellé állítani ezeket a nem is annyira naiv szláv, román és 
eredeti magyar változatokat, hogy kiderüljön, melyik szomszéd nép 
hogyan hasonította magához a mi Rákóczinkat. Ez a jövendő, egymás 
nyelvét beszélő, kultúráját értve tisztelő folkloristáinak a feladata. 

1997. 

IRODALOMTÖRTÉNETI IGAZSÁG-
SZOLGÁLTATÁS 

Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján 
(1945-1990) 

Pál György irodalomtörténész a hozzánk legközelebb álló, 
nyíregyházi tanárképző főiskola tanszékvezetője régi ismerősöm. Itt-
ott egy negyedszázada tartjuk számon egymás szakmabeli szándékait, 
teljesítményeit. Természetesen tudtam róla, hogy hozzáfogott a 
felszabadulás utáni (nálunk akkor még így mondták) kárpátaljai magyar 
irodalom történetének megírásához. Irigyeltem és sajnáltam is 
egyszerre. Olyan darázsfészekbe nyúlt, amelyből nehéz lesz ép bőrrel 
menekülnie. Belátom, rosszul ismertem. Amint a Nyíregyházán most 
megjelent A magyar irodalom Kárpátalján (1945-1990) című, 
jegyzetekkel és bibliográfiával együtt mintegy 250 oldalas könyvét 



végigizgultam, rájöttem, mennyire alaptalanok voltak rossz 
emlékekben gyökerező fóbiáim, baljós sejtelmeim. 

Nem véletlen, de nem is baj, hogy ez a könyv nem nálunk látott 
napvilágot. Van, ami jelen helyzetünkben a lokálpatrióta hiúságnál is 
fontosabb: hogy elkezdődjön irodalmi értékeink magyarországi 
integrációja és egyetemes nemzeti (európai?) mércével való 
megmérettetése. 

Pál György írásával ez a folyamat végre kezdetét vette. Amikor a 
könyv 55. oldalán M. Takács Lajos Vergődő szél c. antológiájáról 
egyebek közt ezt olvastam: „jó szemmel és jó érzékkel válogatott 
kárpátaljai irodalmunk terméséből", meg kellett állnom egy mély 
lélegzetvételre. Ez az! Egyetlen birtokos személyraggal helyretenni 
csaknem fél évszázad félrevezető ideológiai manipulációit. Ez aztán 
a teljesítmény. 

Lehet, hogy születnek később különb, fontosságukat hangsúlyozni 
jobban törekvő tanulmányok a kárpátaljai magyar irodalom 
történetéről. Egy azonban bizonyos: Pál György könyve mérföldkő 
marad a magyarság kulturális egységért indított, még ki tudja, meddig 
tartó küszködésben. 

A sokáig csak saját, egyéni és közösségi felelősségtudata ébren 
tartásáért szóló „hatodik síp" hangja ím hazatalált. És állandó helyét 
kéri többközpontú, mégis egységes - mondjuk hát ezután így -
irodalmunk kórusában. E hely kijelöléséhez kell az objektív, 
elfogulatlan, le- és elnézést nem ismerő ítélkezés, vagyis az a 
megközelítési elv, amelyet Pál György könyve képvisel. Nem a szakmai 
tisztesség és a felsőbb elvárások közötti kétségbeesett lavírozás ez, 
hanem mély meggyőződésen alapuló tudományosság. 

Pedig zárszavában a szerző épp e bókot igyekszik elhárítani, 
beismerve, hogy a tanulmány jó része még 1985-1986-ban készült. 
Változtatás nélkül adja közre azon egyszerű oknál fogva - vallja - , 
hogy „sok vagy nyomós okom nem volt az átírásra". Valóban. A kötet 
másik nagy erénye esztétikai mértékegységének hitelt érdemlő 
megbízhatósága. 

A hivatalos magyarországi irodalompolitika sokéves következetes 
elzárkózását tőlünk szokás volt eufemizálva hozzáférhetetlenségként 
emlegetni. Pál György teljesítménye e tekintetben is példaerejű: cáfolat 
és bizonyíték egyszerre. Bibliográfiai jegyzéke, még ha nem is készült 
a teljesség igényével, meggyőzően tanúsítja, hogy aki akart, az mindig 
hozzájutott a kárpátaljai magyar kiadványokhoz. S itt kell leszögeznem: 
Ungváron, de még a Szovjetunióban sem jelent meg olyan jelentősebb, 



kárpátaljai magyar vonatkozású írásmű, amelyről a szerzőnek ne volna 
tudomása. Megszámoltam: mintegy 80 önálló vers- és prózakötetet, 
12 antológiát, almanachot idéz és elemez kisebb vagy nagyobb fokú 
elmélyüléssel. A velük kapcsolatos irodalom jegyzéke is több mint 
20 oldalt tesz ki. Igazat kell azonban adnunk Czine Mihálynak abban, 
hogy ezek között kevés az érvényesen beszélő, hangsúlyeltolódástól 
mentes írás. 

Ezért sem volt irigylésre méltó Pál György dolga. Feltérképezni 
csaknem 50 év történelmi, társadalmi, irodalmi fejlődésének fő vonalait 
úgy, hogy közben szemléletet, módszert, esztétikai értékkritériumot 
is korrigáljunk, ismerjük el: nem a könnyű feladatok közül való. A 
leglátványosabb buktatókat sikerült mégis, szerencsére, elkerülnie. A 
történelmi, irodalomtörténeti előzményeket ecsetelve nem bonyolódik 
áldatlan polémiákba azokkal, akik nagyvonalúan elnézve ezer év 
felett, a terület honfoglalás előtti hovatartozását tartják meghatározónak 
későbbi kulturális értékei kialakulásában. Pál György eljárása korrekt, 
egyenes: nevükön nevezi a történelmi tényeket. Például így: 
„Kárpátalját - mai hivatalos nevén Kárpátontúli terület - a magyar 
történetírás a honfoglalástól a trianoni békeszerződésig a magyar állam 
szerves részeként tartja számon." Nem vitázik feleslegesen, odamondás 
helyett a minden emóciótól mentes tárgyilagosságot választja. Nem 
hajlandó elhallgatni, hogy „ennek a tájnak szinte minden egyes darabja 
évezredes történelmünk emlékeit idézi", de nem mulasztja el 
hozzátenni, hogy „az évszázadok során együtt élő népek küzdelmét 
és szellemiségét" is tükrözi. Ily módon már a történelmi előzmények 
felvillantása is többet ad annál, ami elvárható volna tőle: nemzeti 
azonosságtudatunk helyreállítását. E szándéktól vezérelve száll a maga 
szemérmes módján szembe azokkal az állításokkal, amelyek szerint 
„az elmúlt századokban nem volt itt semmi, sem irodalom, sem 
művészet, csak elnyomás". Mintha kimondottan e hamisításokat venné 
célba Pál György, amikor így fogalmaz: „A terület magyar irodalmi 
életének első megnyilvánulásai (. . .) a 16. századba nyúlnak vissza. 
Mindezek a magyar irodalom történetéből - Komjáti Benedek 
bibliafordításaitól Illés Béláig - jól ismertek." Akik pedig kevésbé, 
mint például Sáfáry László, Tamás Mihály, Simon Menyhért, Rácz Pál, 
Nátolyáné Jaczkó Olga, Csopey László, Szabó Ede, Lehoczky Tivadar, 
Finciczky Mihály (nem Miklós!), azoknak legalább a nevét felsorolja. 
E téren hiányosságokkal is vádolhatnánk, ha nem figyelmeztetne: 
nem volt célja az előzmények részletes ismertetése. Egyetértünk vele: 
ez külön tanulmány tárgya lehetne. Amivel ebből a fejezetből nem 



tudunk feltétlenül azonosulni, az a Gyöngyösi Társaság kissé sommásan 
elmarasztaló megítélése. 

A fő vonulatok felismerésében és körülhatárolásában azonban 
Pál György nem hibázik. Biztos kézzel tapint rá az irodalmi fejlődés 
alakulását befolyásoló főbb determinánsokra. A magyar tannyelvű 
iskolák megnyitásától az 50-es évek elején a magyar szakos 
tanárképzés megindulásáig vezeti az első szakaszt. A XX. 
pártkongresszus eredményezte politikai és irodalmi űj hullám 
„tündöklése és bukása" ad keretet a másodiknak, a visszarendezéstől 
az újabb fordulatig, azaz 1971-től 1986-ig számítja a harmadikat. A 
negyediket - igen logikusan - a peresztrojkával azonosítja. Belső 
„időszámításával" nehéz volna és nincs is okunk vitába szállni. Inkább 
a nagyobb kontúrokat, amelyeket 1945-nél és 1990-nél húz meg, 
volna kedvünk megkérdőjelezni. Ha a tanulmány nagyobb része kész 
volt már 1985-86-ban, mért kellett a lezárás időpontját kitolni 1990-
re. A kérdéses öt esztendő irodalmi termése, benne például M. Takács 
Lajos Vergődő szél c. antológiája és Balla László Azt bünteti, kit szeret 
c. regénye igazán megérdemelte volna a Pál György színvonalához 
méltó elemző és minősítő kritikát. 

Azt a szerkezeti törést is szóvá kell tennünk, amelyet az irodalmi 
folyamat és a portrék különválasztása eredményez. Az arcok és a 
művek elkülönítése nélkül nemcsak a kompozíció lett volna 
konzekvensebb, de elkerülhetők lettek volna bizonyos ismétlődések 
is, amelyek arra figyelmeztetik az olvasót, hogy itt egy portrésorozat 
és egy irodalomtörténeti tanulmány összekapcsolását kapja kézhez. 

A portrék sorrendje „az első nemzedék" esetében - úgy tűnik, 
rangsorolás is. Jogosnak érezzük, hogy első helyre lezárt, bár torzónak 
maradt életművével Kovács Vilmos került. „A kárpátaljai magyar 
irodalom az ő főbb művei (Holnap is élünk, Csillagfénynél) révén 
került be igazán az „etnikai" nemzet szellemi vérkeringésébe" -
hangzik az indoklás. Régen várt irodalomtörténeti igazságszolgáltatás 
valósul meg ezekben a sorokban. Törvényszerű lenne, hogy először 
a többségi irodalom követi meg kiközösített, meghurcolt kisebbségi 
fiát? Vagy netán szűkebb pátriájának kultúrprófétái, a Holnap is élünk 
c. regény Mazurjai is készülődnek már az ünnepélyes rehabilitációra? 
Elkéstek vele. Pál György személyében a történelem kimondta rájuk 
a végítéletet. „Mazur - állítja - nemcsak mint politikus, hanem mint 
egyéniség, mint ember is önmagát semmisíti meg." E végső konklúziót 
frappáns jellemzés előzi meg, amely ügyet sem vet arra, hogy mi 
itthon még mindig épp a Mazur-féle negatív típusok „kellő művészi 



motiválás nélküli" megrajzolását fájlaljuk és ebből eredeztetjük a regény 
„csökkent" esztétikai színvonalát és művészi hitelét. Pál György nem 
oktat ki senkit, nem szégyenít meg, csak érvel, magabiztosan, 
meggyőzően, imponálóan. íme: „Hiba lenne azonban Mazurban 
csupán egy adott korszak történelmi szituációja létrehozta figurát látni, 
és még nagyobb hiba lenne hajánál fogva előráncigált politikai kérdést 
csinálni belőle. Mazur alakja jóval általánosabb és túlmutat az ismert 
történelmi szituáció keretein. Mazur legfőbb hibája nem az, hogy 
dogmatikus, hanem az, hogy nem tudja és nem is akarja a változást 
felfogni és megérteni. A helyzetével, a vezető pozíciójával visszaélő 
megtestesült tudatlanság ő. Tegnap is, ma is, holnap is köztünk élő 
típus; olyan, aki tudatlanságát és hozzá nem értését hatalmi szóval, 
önkényes döntésekkel kívánja és akarja leplezni." Pál Györgynek 
egyik legszimpatikusabb kritikusi vonása mutatkozik itt meg: a belelátni 
tudás a dolgok, a jelenségek velejébe, ha úgy tetszik: az agyvelejébe. 

Ugyanez, a lényeget felismerni és megfogalmazni mérés 
mutatkozik meg a Balla Lászlóról rajzolt portréban is. A méltatlan 
kérdést, hogy melyikük a nagyobb - az élő vagy a holt? - igen bölcsen 
mellőzi. Még mielőtt valakiben is felmerülhetne, a Kovács Vilmos-
portré elején figyelmeztetett: az, hogy a kárpátaljai magyar irodalom 
nem ragadt bele a provincializmusba, „Balla László munkássága mellett 
elsősorban Kovács Vilmosnak köszönhető." Újra rá kell döbbennünk: 
Pál György nem utolsó mennyiségtanban sem. Tudja azt, amit mi 
sokáig nem tudtuk: hogy kettő több mint egy. Belátja, hogy „valakinek 
( többeknek) fel kellett vállalni a hatalom parancsainak 
következményeit, az ezzel járó kompromisszumokat és a 
radikálisabban gondolkodók ódiumát egyaránt..." És beláttatja: „A 
lényeges mégis csak az, hogy az akkori - és mindenkori! - elnyomó 
hatalommal szemben mit és hogyan tudunk cselekedni és tudunk 
megőrizni. Az elmúlt évtizedben Kárpátalján az utóbbi volt a tét... 
Talán ez volt (lesz?) a legfőbb parancs." 

Csak sajnálni tudjuk, hogy a szerző nagyvonalúan elsiklik „az 
1980-as évek második felében bekövetkezett művészi, de főként 
irodalompolitikai szemléletváltás" fölött Balla László életművében. 
Pedig a már említett regény mellett a peresztrojka éveinek verstermése 
is megérdemelte volna azt a csak a szakértelem és a lelkiismeret 
szavára hallgató ítélkezést, amit az első generáció többi képviselőjének 
portréjában tapasztalunk. 

Az új nemzedéknek szentelt következő fejezetrészben a 
legárnyaltabb portrét Balla D. Károlyról kapjuk, akinek Sorsomhoz 



szegezve c. kötete valóban „a kárpátaljai magyar líra eddigi legszínvo-
nalasabb teljesítménye". Mellette Vári Fábián László „egyéni karakterű, 
sajátos hangulatú és hangszerelésül, modern" költészetének biztosít 
Pál György elsőként helyet az egyetemes magyar költészet egészében. 
Sokat vár Füzesi Magda és Finta Éva „sajátosan egyéni", Nagy Zoltán 
Mihály „markáns" tehetségétől. Az utóbbinak a kárpátaljai novellisztika 
gazdagításában is szerepet jósol, bár Fehér eper c. 1988-as novellás-
kötetének elemzésétől szintén eltekint. 

A tanulmány zárórészében viszont helyet és figyelmet szentel az 
utóbbi évek új utakon járó fiataljainak, a józsefattilásoknak, akik még 
nem rendelkeznek önálló kötetekkel, csak a Kátpáti Igaz Szó tördelési 
bravúrja révén jutottak házilag fűzött, de nagy példányszámú 
„verseskötetekhez". Jól látja az indulók, a lassan érők, az akadályo-
zottak és az elakadtak problémáit, de mindig menti a menthetőt. 
Biztat, megért, ha nem is bocsát meg mindent. Nem élezni, feloldani 
igyekszik az ellentéteket. Egész könyvével használni akar, simítani 
és simogatni. Köszönjük. Ránk fér a jó szó is, meg az igaz is. 

1991. 

ASSZONY AZ EMBERTELENSÉGBEN 

Rezümé Mészáros Sándorné Elrabolt éveim a 
Gulágon c. könyvéhez 

Mészáros Sándorné visszaemlékezéseit az ember úgy olvassa, 
mintha az első híradás lenne a hírhedt sztálini munkatáborok 
szögesdrótjain belüli világról. A szerző érdemei közül legfontosabbként 
azt emelném ki, hogy nem utánoz senkit, nem pályázik a memoár-
műfajban nála korábban jelentkezettek babérjaira. Annyira egyéni, 
annyira összetéveszthetetlen, amilyen csak az lehet, aki az igazat, a 
saját bőrén tapasztalt egyéni színtiszta igazat írja. 

Másik rokonszenves vonása, hogy óvakodik minden túlzástól, az 
annak tűnő részleteket inkább elnagyolja, nehogy a szubjektivizmus 
hibájába essen. Ez a következetes tárgyilagosság segíti át a szerzőt 
kilenc év folyamatos kínszenvedéseinek a felidézésén úgy, hogy még 
a látszatát is kerüli az önsajnálatnak és sajnáltatásnak, és nem esik a 
másik végletbe sem: nem akar önmagából hőst kreálni. Ami azonban 
akaratától függetlenül megdicsőíti: az intelligens, vallásos ember 



hihetetlen lelki erejének a megnyilvánulása a legiszonyatosabb 
körülmények közepette is. Mészáros Sándorné az embertelenségben 
mindig képes meglátni az emberség maradványait (a kiscica története, 
a könnyek az agyonhajszolt ló szemében stb.). Megható és szívet-
lelket melengető, ahogyan emlékszik mindenkire név szerint, aki 
csak egy szemernyi jót is tett vele, ahogyan aggatja rájuk leggyakoribb 
jelzőit: a „jó"-t, a „drágá"-t, a „nemes lelkű"-t. Ami pedig az igazán 
nagyvonalú emberségre vall: képes lépten-nyomon megbocsátani 
ellenségeinek, meglátni bennük az embertelen rendszer áldozatait. 

Mészáros Sándorné emlékirata joggal reprezentálhatja a bukott 
kommunista rendszer bűnlajstromát. Ugyanakkor a maga önkritikus 
tárgyilagosságával példát mutat arra, hogyan lehet embernek maradni 
a legégbekiáltóbb embertelenségben. 

Köszönjük, Györgyi néni! 
2000. 

LECKE 

Utószó az azonos című antológiához 

A század- és ezredfordulók, ezek az önkényesen meghúzott 
mezsgyéi az időmező végtelenjének, mindig arra ösztönözték az 
emberiséget, hogy tekintsen vissza a maga mögött hagyott útszakaszra, 
és vessen számot annak teljesítményével. Ilyen vállalkozás a Lecke c. 
gyűjtemény is. Válogatott példákkal kívánja szemléltetni, honnan indult 
és hova jutott a kárpátaljai magyar rövidpróza a XX. században, 
pontosabban annak utóbbi nyolc évtizedében. 

Hogy miért nem kezdődik a válogatás a század két első évtizedével, 
miért irodalomtörténeti határkő 1919? Nos, ezt nem mi - a sorsunk 
döntötte el. Az azt megpecsételő trianoni területrablást megelőzően 
Kárpátalja mint önálló közigazgatási egység nem létezett. A történelmi 
Magyarország négy keleti megyéje - Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros 
- nagy részének Csehszlovákiához csatolása után kezdik vidékünket 
a szláv nyelveken Podkárpátszká Rusznak nevezni. A magyar 
szóhasználatban ebből alakult ki a Kárpátalja. De az általánosabban 
ismert neve az új földrajzi képződménynek inkább csak Felvidék 
volt. Kulturális központja pedig nem Ungvár, Munkács vagy 
Beregszász, hanem Kassa. Ezért ami irodalmi vonatkozásban nálunk 



a csehszlovák érában történt, azt az irodalomtörténet sommásan 
„felvidéki" vagy „szlovenszkói" címszó alatt tartja nyilván. Az ötágú 
síp hatodik ágának kikiáltott kárpátaljai magyar irodalomról csak a 
század közepétől, a szovjet módra történt felszabadításunk óta szokás 
beszélni. (Igaz, az utóbbi időben nem mindenki érzi kitüntetésnek 
magán a „kárpátaljai" díszítő jelzőt, provinciális lekicsinylést feltételezve 
mögötte.) 

A 20-30-as évek induló kárpátaljai magyar irodalma elsősorban 
az elbeszélés és a novella műfajban produkált figyelemreméltót. A 
sor élén az a Tamás Mihály áll, aki regényben is maradandót alkotott. 
Mellette bukkannak fel kisebb-nagyobb gyakorisággal Herpay Ferenc, 
Demjén Ferenc, Nátolyáné Jaczkó Olga és Rácz Pál. Vannak mások 
is, akik hosszabb-rövidebb ideig vidékünkön éltek, ők azonban nem 
lettek ettől kárpátaljaiak. Nem kaptak helyet a gyűjteményben azok 
sem, akik itt éltek, de nem jutottak el az önálló kötetig. így aztán 
aránylag kevesen lettek a kiválasztottak. A rangsorolásuktól is 
eltekintettünk. Ezért követik egymást ábécé sorrendben. 

A válogatás azonban értékelés is. S ennek alapelve csak a korszak 
időtálló magyar irodalmi értékeivel való egybevetés lehet. S egy 
Móriczcal, egy Kaídyval, egy Kosztolányival szemben nem sok esélye 
van a kárpátaljai magyar pedagógusnak, tanfelügyelőnek, mérnöknek, 
újságírónak. Nem is szándékozunk egy nagyvonalú gesztussal 
beemelni őket a magyar irodalom klasszikusainak panteonjába. Csupán 
azt kívánjuk velük illusztráltatni, hogy különélésre kényszerített 
vidékünk az élő testről leamputált végtagként hogyan tanult meg 
önálló szellemi életet élni, irodalmi szinten tájékoztatni a világot arról, 
ami e cserebere tárgyává vált táj emberének magatartásmintáit, 
értékfelfogását a történelem egy meghatározott fázisában kialakította. 

Szánnivalóan szegény országrész végeláthatatlan vegetálásának 
megrázó képe tárul elénk a gyűjtemény első részének novellaszerű, 
rövid elbeszéléseiből. Apró emberi tragédiák játszódnak le szemünk 
előtt, itt-ott döbbenetes naturalista részletekkel (pl. az utolsó őszi 
légy az akasztott gyermek nyelvén Tamás Mihály Családirtás című 
novellájában). Az önzés, a kegyetlenség, az árulás, a gyilkolás oka 
mindig a kilátástalan anyagi helyzet. Itt-ott párbeszédekkel tarkított, 
tradicionális szerzői közléssel előadva is megérintik erkölcsi érzékünket 
az olyan szituációk, amelyekben a munkanélküli megirigyli a tányérozó 
vak bevételét (Herpay Ferenc: Görömhő kísértésben), fordított Bede 
Annaként saját testvérét juttatja rendőrkézre a felesleges szájtól 
szabadulni kívánó paraszt (Nátolyáné Jaczkó Olga: Káin) a kutyaadót 



spórolná meg a család kedvenc négylábújának sintérek elé terelésével 
a labilis anyagi helyzetű értelmiségi (Demjén Ferenc: Bundás). 

Egy megbicsaklott értékrendszer megkérdőjelezése ez, ami nem 
is egészen kárpátaljai specialitás a világháború körüli idők magyar 
elbeszélésében. Az a világ, amelyben a kisember lába alól kicsúszott 
a stabil erkölcsi fundamentum, és egyszerűen képtelen 
megkülönböztetni a jótól a rosszat, már igen távol esik az előző század 
harmonikus, idillikus vidékképétől, nem Mikszáthhoz és Gárdonyihoz, 
hanem Móriczhoz és Krúdyhoz áll közelebb. Nem direkt módon 
történő kisebbségi sorskárhoztatás ez, inkább csak tárgyilagos 
helyzetfelmutatás, tükör, amely nem tehet róla, hogy nem szép, ami 
látszik benne. 

Valami vigasztaló mégis van ebben az embertől elidegenedett, 
visszataszító világban: az állat. Bundás, Csóri, a komédiás kutyája 
egyfajta emberiesítés produktumai. Amellett, hogy megadóan 
osztoznak gazdáik sorsában, a természethez való közelséget jelentik, 
és az érzelmesség elemeit lopják az emberi viszonyok zordságába. 

Formailag az első szakasz szerzői nem tesznek látványos kísérletet 
a rövid széppróza műfajtípusainak megújítására. Folyamatos, egysíkú 
cselekménybonyolítás, növekvő feszültségű előadásmód, többnyire 
váratlan csattanó tartozik bele szerkezeti eszköztárukba. 

A novella-műfaj gyökeres átalakítására a második, 1945-től 
napjainkig terjedő szakaszban tapasztalunk izgalmas kísérleteket. Az 
elszakításnak a második, szovjet modellje jóval drasztikusabb volt az 
elsőnél. Míg az előző, húszéves különélésünk szellemi 
önszerveződésének tétovaságával is az átmenetiségre, ideiglenességre 
utalt, a második ötven év kezdettől fogva magában hordta a 
véglegesség, a megmásíthatatlanság mementóját. Az első bécsi döntést 
követő szusszanásnyi intervallum után valami hihetetlen zűrzavarba, 
tőlünk alkatilag idegen kegyetlenség és komiszság káoszába 
kényszerültünk bele. Ráadásul elvárták, hogy tapsoljunk a ránk 
erőltetett kényszerzubbonyban. 

Az elgémberedett kéz csak sokára és nagy lelkiismereti megalkuvás 
árán fogott tollat. A probléma nem az volt, hogyan írja meg „az igazat, 
ne csak a valódit", hanem hogy miként csempésszen be némi valót a 
valótlanságba, igazat a hamisításba, amit akkor eufemizáló műszóval 
szocialista realizmusnak neveztek. 

Egy későbbi szellemes anekdota szerint a realista író azt írja, amit 
lát, a szocialista realista - amit hall. Hallani pedig lehetett bőven 
ilyen-olyan szemináriumokon, nyílt pártgyűléseken az izmusok 



kártékonyságával szemben a szocreál egyedül szent és üdvözítő 
voltáról. Az írott és íratlan malaszt mégis nehezen ment a kárpátaljai 
koponyákba. Ahol poloskáktól és spicliktől biztonságban érezhette 
magát néhány írással barátkozó, saját fejével gondolkodó értelmiségi, 
ott Szolyva, a Gulag, a nemzeti megmaradás, az anyahazával való 
kapcsolatteremtés volt a téma, és nem az írók dolgába belekontárkodó 
aktuális párthatározat. 

Ilyen konstelláció közepette indult a szovjet érában az az első 
nemzedéke a kárpátaljai magyar elbeszélőknek. Tulajdonképpen nem 
is prózaírók voltak ők, hanem költők, akik a prózától sem 
idegenkedtek. Regény, kisregény, elbeszélés, novella egymást váltotta 
a korszaknyitók: Balla László és Kovács Vilmos életművében. Inkább 
testreszabottnak érezte az elbeszélő kisprózát kettőjük közül Balla 
László, aki több vers-, riportkötet, ifjúsági kisregény után vált át 
novellára, ami a 60-as évek végétől máig kedvenc műfaja maradt. 
Sok leleménnyel bővíti formai lehetőségeit: váltogatja idősíkjait, 
párhuzamos szálakon vezeti cselekményvonalát. Legutóbbi darabjaiban 
az aktualizáló célzatosságtól szabadulva eljut az emberi lényeg adekvát 
művészi megragadásáig. 

Kovács Vilmos hagyatékában kakukktojás a kispróza. Az ő élettere 
a vers. De mert sokoldalú, kísérletező hajlamú tehetség, kipróbálja 
tollát a kisepikában is. Kiskarácsony című hosszabb és Ebédszünet 
című rövidebb novelláját ő bizonyosan nem sorolná sajátos világképét 
legpregnánsabban tükröző alkotásai közé, bár mind a kettőben sikerült 
intenzív teljességgel felépítenie életünk egy történelmileg 
meghatározott szakaszának illúzióját. Ez azonban legfeljebb az árgus 
szemű cenzúra megtévesztésére szolgált, amelynek a Holnap is élünk 
c. regény által felkorbácsolt rosszindulatát mindenképpen tanácsos 
volt kissé csillapítani. A Kiskarácsony ezért egy kis köpönyegfordítás, 
ésszerű kompromisszum eredménye. Nem rosszabb, sőt valamivel 
jobb a korszak átlagszínvonalánál. 

A XX. század legjobb realista hagyományainak folytatójaként indul 
az új generáció markáns képviselőinek sorában Nagy Zoltán Mihály. 
Első publikációi után rögtön ráragadt a címke: kárpátaljai Móricz 
Zsigmond. Hiteles lélektanisággal és a közéleti konfliktusok fortyogó 
mélyébe is betekintő, kiforrott formaművészetről tanúskodó novelláival 
szolgált rá erre. Nagy Zoltán Mihály azonban nem sokáig tűrte magán 
a beskatulyázó minősítést. Egymást gyors ütemben követő kisprózai 
remeklései bizonyították, milyen széles kiterjedésű írói érdeklődésének 
skálája. Hősei, bár egyazon szociális közegből származnak, nemcsak 



kétkezi robotosok, sorsukba belefáradt kolhozproletárok. Bátor, 
szuverén egyéniségek is vannak köztük az örök lázadók és 
igazságkeresők fajtájából. Nagy Zoltán Mihály írói attitűdjének fontos 
összetevője kristályos csengésű nyelve. Ennek szikrázó expresszivitása 
olykor szárnyaira kapja különös, monológban áradó, inkább belső, 
mint külső történéseit, és röpíti, mint a forgószél, a művészi 
megformáltság mind magasabb fokaira. 

Hogy ez a hátunk mögött maradt nemszeretem évszázad nemcsak 
emberi és nemzeti méltóságunk többszöri megkérdőjelezésével adta 
fel a leckét a kárpátaljai magyar írók négy generációjának, hanem új 
művészi irányzatok formai kihívásai elé is állította őket, arra bizonyíték 
a megtett út záró szakaszát reprezentáló újítók nem túl népes csoportja: 
Balla D. Károly, Berniczky Éva, Horváth Sándor, Penckófer János. 
Igazán négyük művészeten kívüli szempontokkal szakító, intellektuális 
töltetű, partnerolvasóra számító elbeszélő művészetén mérhető le, 
honnan hová jutott Kárpátalján az elbeszélés és a novella a XX. század 
folyamán. 

Az értő olvasónak szánt lecke annak eldöntése, hogy fejlődés-e 
az az út, amelyen 2000. kilométerkövéhez érve a kárpátaljai magyar 
író rájött, hogy nem az ő dolga a világ megváltása, de még az 
értelmezése sem minden esetben az. 

2001. 

A SZABADSÁGHARC EMLÉKE A 
KÁRPÁTALJAI NÉPKÖLTÉSZETBEN 

A magyar népköltészetgyűjtés története bizonyítja, hogy a népi 
emlékezet ott tárolja legtovább a történelmi eseményeket, ahol azok 
megtörténtek. E folklorisztikai alapigazság a magyarázat arra, miért 
olyan gazdag vidékünk néphagyománya például a Rákóczi-
szabadságharc legapróbb epizódjait is megörökítő alkotásokban, és 
miért olyan szegény az 1848-49-es szabadságküzdelem eseményeinek 
emlékét őrző művekben. 

Igaz, eddig egyetlen magyar folklorista sem törekedett konkrétan 
csak a 48-49-es szabadságharchoz kapcsolódó népköltészeti alkotások 
összegyűjtésére Kárpátalján. Pedig 150. évforduló jó alkalom lett volna 
arra is, hogy feltérképezzük, mit örökített át a múlt század legszentebb 
harcából a világháború és forradalmak, többszöri felszabadítások 



megpróbáltatásait a harmadik évezredbe a kárpátaljai magyar 
népemlékezet. De talán nem késő még ma sem. S ha e mai, igen kevés 
publikációra támaszkodó előadásom a jelenlévők közül valakit arra 
buzdít, hogy egy sokkal alaposabb gyűjtőmunkába belekezdjen, akkor 
megköszönöm az ötlet gazdáinak, hogy e konferenciát megszervezték. 

Nézzük, mi az, ami a 48-49-es szabadságharc tárgyköréből 
népköltészeti gyűjteményben nálunk nyomtatásban eddig megjelent. 
Nem fogják elhinni a kedves hallgatók: egyetlenegy balladás ének, 
Az aradi vértanúk két változatban Vári Fábián László Vannak ringó 
bölcsők c. kötetében. A nagykaposi Géczi Lajos Ungi népmesék és 
mondák c. tekintélyes 612 oldalas kiadványában, amely a Madách és 
az Akadémiai Kiadó közös gondozásában jelent meg 1989-ben, három 
monda található Kossuthtal kapcsolatban. Egykori egyetemi tanárom, 
Petro Lintur ukrán mondagyűjteménye, az 1968-as Kárpátok legendái 
szintén közöl egy témánkba vágó történetet A kárpátaljaiak, és a 
magyar forradalom címmel, természetesen ukránul. És ezzel ki is 
merült a publikációk listája. Jellemző, hogy Géczi Lajos kötete Rózsa 
Sándorról öt mondát, a szabadságharcról pedig csak hármat tartalmaz. 
Lintur is közölt több történetet Rákócziról, Mátyás királyról, Ferenc 
Józsefről, a szabadságharchoz viszont csak egy mondája kapcsolódik. 
Még kevésbé jellemző a történelem iránti érdeklődés népmeséinkre. 
A szabadságharc eseményei és neves hősei egyáltalán nincsenek jelen 
sem a korábbi, sem az utóbbi évek kárpátaljai magyar népmese-
gyűjteményeiben. Ilyenek a Három arany nyílvessző, a Pallag Rózsa 
és a Penckóferné Punykó Mária által gyűjtött mesék két kötete. 

Ennyire közömbös volna népünk történelmének legkiemelkedőbb 
múlt századi eseménye iránt? Vagy gyűjtőink vádolhatók 
felületességgel? Sem egyik, se másik ok nem az igazi. 

Az összmagyar anyag felölelésére törekvő Népköltési Gyűjtemény 
köteteinek sorozata bizonyítja, hogy a szabadságharcot szinte a maga 
történelmi teljességében megörökítő népköltészeti műfaj nem a mese 
vagy a monda, nem is a ballada, hanem a népdal. A magyar történeti 
népdalköltészet valóságos kivirágzása követhető nyomon a Kossuth 
Lajos alakjához, a szabadságharc hőseihez és mártírjaihoz fűződő, 
határokat, útlevélvizsgálatot nem ismerő népdalainkban. Nem gyűjtést, 
csak egy kis kérdezgetést végeztem a saját környezetemben. És 
kiderült, hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó Magyar Klasszikusok 
sorozatában 1955-ben megjelent Magyar népköltészet c. válogatás 41 
szabadságharcos dalából csak Homokon és Ketergényben 12-t 
ismernek. Dr. Árpa István szerint azonban Kárpátalján legalább 20 



Kossuth-nóta van elterjedve. Ezek többnyire még a 19- században 
lejegyezett szövegek és dallamok itt-ott módosított változatai. Szakszerű 
gyűjtőmunka és feldolgozás deríthetné ki, mennyi a variánsokban a 
kopás és az azt pótoló, csak ránk jellemző egyéni ötlet, lelemény. Én 
most megelégszem a legismertebbek felsorolásával: 1. Kossuth Lajos 
azt üzente; 2. Kossuth Lajos íródeák nem kell neki gyertyavilág; 3-
Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára; 4. Most szép lenni 
katonának, mert Kossuthnak verbuválnak; 5. Szépen szól a Kossuth 
muzsikája; 6. Kossuth Lajos táborában két szál majoránna; 6. Ziíg 
az erdő, zúg a mező; 8. Kossuth lova megérdemli a zabot; 9. De 
szeretnék én Kossuthtal beszélni; 10. Kis pej lovam megérdemli a zabot; 
11. Szennyes az én ingem; 12. Kossuth Lajos édesapám. 

A szabadságharc centenáriuma alkalmából indított gyűjtés 
Magyarországon leellenőrizhette, mennyire elevenen él a közösségi 
tudatban Kossuth, Tür István, Perczel Móricz, Damjanich, Görgey. 
Bennünket akkoriban nem a 100 éve történt események foglalkoztattak. 
Arad és Világos helyett nekünk ott volt a szögesdrót Csapnál, Szolyva, 
Szambor és Donbász. Magyarországon annyira - amennyire ébren 
tartani 48-at az iskolai történelem- és énektanítás is segített. Nálunk 
nemzedékek kerültek ki az iskolapadból úgy, hogy nem hallottak az 
aradi 13-ról, nem tudták, ki volt Klapka, Bem. Személyes tapasztalatom, 
hogy egyedül Kossuth neve csengett ismerősen egyik nagyközségünk 
ukrán iskolában tanuló magyar gyerekei számára a 70-es években. 
Óvatos faggatózásomra arról, hogy ki is volt az a Kossuth, a legel-
fogadhatóbb válasz azonban így hangzott: egy hadvezér. Es mit 
gondolnak, melyik háborúban? Hát természetesen a Nagy Honvédőben. 
A magyar iskolák némelyikében nem volt ilyen elkeserítő a helyzet, 
ami legtöbbször a családi környezeten és egy-egy lelkiismeretes, nem 
feltétlenül történelem szakos pedagóguson múlott. 

A szabadságharc történetének és a vele kapcsolatos neveknek a 
nem ismerete a magyarázata szerintem annak, hogy adatközlőim 
emlékezetében főleg a Kossuth nevéhez fűződő 48-as népdalok 
ragadtak meg. Hiába kérdeztem viszont rá a következő kezdetű 
szövegekre: Kisütött a nap sugára Perczel Móric ablakára; Garibaldi 
csárdás kis kalapja, nemzeti szín pátlika van rajta; Türr, Kossuth és 
Klapka, mért nem jöttök haza? stb. 

Csak remélni tudjuk, hogy a magyar történelem és a magyar zenei 
anyanyelv bevezetése iskoláinkban kedvező eredményt hoz a nemzeti 
népdalkincs teljesebb ismerete terén is. 

Új, eddig felfedezetlen szabadságharcos népdalok felbukkanására 
persze nemigen számíthatnak a leendő kutatók. Bármennyire szerettük 



volna azt hinni, hogy a Vári Fábián László által felfedezett, a 
legismertebb magyar gyűjteményekből hiányzó Az aradi vértanúk c. 
ballada eredeti kárpátaljai szerzemény, nem tehetjük. Egyrészt azért, 
mert Újváiy Zoltán már korábban találkozott vele Gömörben, fel is 
vette a gömöri népköltészetet bemutató gyűjteményébe, másrészt, 
mert irodalmi eredete nyilvánvaló. Ezt elismeri a Vannak ringó bölcsők 
c. első hiteles kárpátaljai balladakötet gyűjtője, Vári Fábián László is, 
bár ő sem tudja vagy csak nem mondja ki, hogy szerzője ismert magyar 
költő: Lévay József. A műköltői származás azonban nem von le semmit 
abból az örvendetes tényből, hogy az aradi tizenhármak balladásított 
történetét nálunk két változatban két faluban is ismerik: Mezőváriban 
és Fancsikán. Az eltérés a két változat között minimális. 
Tulajdonképpen egy kis szövegromlás, az alany és állítmány 
egyeztetésének hiánya okozza a befejező formulában: 

Aradi vár; aradi vár; halál völgye, 
Tizenhárom magyar vitéz temetője, 
Nyíljon a ti sírotokon vérvirágok 
Felejthetetlen legyen a ti halálotok. 

Az eltérés a nyelvtani normáktól lehet iskolázatlanság vagy 
nyelvjárási beidegződés következménye. Mindenképpen azt tanúsítja, 
hogy az előadó magához és hallgatóságához „igazította" a szöveget, 
amely nem természeti képpel indul, mint a népdal, hanem úgynevezett 
„reális kezdősorral", ami régebbi történeti énekeink egyik jellemző 
sajátossága. A kezdősorban felvázolt tömör helyzetkép után művészi 
sűrítésben következnek a mártír tábornokok kivégzésének jellemző 
mozzanatai: Damjanich például odakiált a hóhérnak: Vigyázz fattyú/ 
Ne borzold a szakállam! A szerző tisztában van a történelmi hűség 
fogalmával, feleslegesen nem részletez, tárgyilagos beszámolójának 
mégis van egyfajta érzelmi állásfoglalása. Ezek a tulajdonságok tették 
Az aradi vértanúkat alkalmassá a folklorizálódásra. Mert bármilyen 
szép volna is, Az aradi vértanúk at sajnos nem a kárpátaljai magyar 
nép alkotta, csak magához hasonította. 

A hasonítás törekvésének vagyunk tanúi Géczi Lajos ungi 
népmondáiban is. A Kossuth és a kártyavető cigányasszony például 
Kövy Sándor sárospataki professzornak arra az egykori valós 
kijelentésére épül, hogy a jogász Kossuthból majd még nagy 
országháborító lesz. Az erősen í-ző, felső-Tisza-vidéki nyelvjárásban 
beszélő kártyavető cigányasszony szájába adva ez a jóslat alaposan 



dehonesztálódik. Korelemek keveredésére utal a történetben az, 
ahogyan a cigányasszony az igeragozás alapszabályai ellen 
nyelvjárásunk szellemében vétve cigarettát kurnyicsál Kossuthtól: 

- Fiatal úr, megmondanám a szerencséjit, hogyha akari, meg 
hogyha adna egy cigarettát. 

A joghallgató Kossuth ugyanebben a hamisítatlan ungi népi 
szólásmodorban válaszol: 

- Adok cigarettát, ha megmondi a szerencsémet. 
így történik meg a mondában a hasonulás a történelmi hős Kossuth 

és az ő alakját idéző Kapós környéki adatközlő között. Egyszersmind 
bebizonyosodik az is, hogy a monda a jelen emberének ismerete a 
múltról. 

Ez az ismeret olykor a múlt korrigálását is megengedi. Ez valósul 
meg a Görgey fegyverletétele c. mondában, amely azt akarja elhitetni, 
hogy az aradi vértanúk, a magyar nép megtizedelésének elhárítása 
érdekében vállalják a halált. A történelmi esettudósítás itt a karizmatikus 
önfeláldozás motívumával gazdagodik. 

Ferenc Jóska majdnem megtizedeltette a magyarokat. Már meg is 
tizedelte vóna, de előállt a 13 vértanú. 

- Nem azok irdemlik a halált, hanem mi irdemlük. 
Hát így osztán azokat vigeztik ki. 

A mítoszkerekítés hasonló esetével az aradi vértanúk témakörben 
a magyar népköltészetben nem találkoztam. 

Némileg jellemző viszont a ruszinra, amelyben a 48-as forradalom 
emlékét A kárpátaljaiak és a magyar forradalom c. monda 
reprezentálja Petro Lintur már említett gyűjteményében. 

Ez párbeszédes megjelenítést mellőzve, krónikás modorban beszéli 
el, mi hasznuk származott a kárpátaljaiaknak a 48-as forradalomból. 
A felsorolásból kiderül, hogy a legtöbb jót a forradalom a ruszinoknak 
hozta. Eltörölték a jobbágyság intézményét, földet, legelőt adtak a 
népnek, a hivatalban saját nyelvükön beszélhettek. Szabadabb lett 
az élet. Az iskolákban gyerekeinket ruszinul tanították, a templomban 
is ruszinul folyt a szertartás. Csak hát nem tartott ez soká. A császár 
megöregedett és elfelejtette ígéreteit. Mert hát Kossuth forradalma sem 
úgy fejeződött be, ahogy azt a vezetők akarták. Az elismerés e nem is 
annyira túlzó megfogalmazása első ízben 1925-ben látott napvilágot 
egy eperjesi gyűjteményben. Hogy Lintur ezt 1968-ban más, a magyar 
múltat magasztaló ruszin mondákkal együtt át merte venni, annak 
lehetett némi köze a neves folkloristát akkoriban érő sűrű 
támadásoknak. 



Hát így néz ki közelebbről az a nem tűi gazdag népköltészeti 
anyag, amit mi, méltatlan utódok, ma fel tudunk mutatni szabadságért 
való küzdelmeink legnagyobbikának 150. évfordulóján. 

1998. 

JOG ÉS ERKÖLCS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK 
PROBLÉMÁJA SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

INTELMEIBEN 

Az emberi közösség államba rendeződésének két fontos 
segédeszköze az erkölcs és a jog. Mindkettő a társadalom minden 
tagjára egyaránt érvényes magatartási normák és szabályok összessége. 
Az erkölcsi normák megszegése nem jár feltétlenül szigorú felelősségre 
vonással, a jogszabályok betartására azonban speciális 
igazságszolgáltatási apparátus ügyel; merthogy a jog magát kezdettől 
fogva az erkölcsi igazság őreként, védelmezőjeként igyekszik 
elfogadtatni. Okkal vagy a legcsekélyebb ok nélkül - erre vonatkozóan 
a ma emberének, kivált ha a Kárpátok tövében él, saját bőrén szerzett 
tapasztalatai vannak, attól függetlenül, jogtörténész és erkölcsfilozófus-
e, vagy „csak" egyszerű átlagember. 

Éppen ezért viszonyul nosztalgiával a magyar jogalkotás egyik 
első, még latin nyelvű gyöngyszeméhez, Szent István király Intelmeihez 
az, akit 1945-ben Visinszkij elvtárs iskolájába írattak jogot tanulni. 

Az Intelmeknek több magyar fordításos változata ismert; az 
alábbiakban Kurcz Ágnes majdnem-költői fordításából idézek, amely 
az 1973. évi István király emlékezete c. albumban jelent meg. 

Az Intelmek nem kifejezetten törvénykönyv, mint Szent István 
Decretumainak korábbi két könyve, de azokhoz áll közel. Klaniczay 
Tibor, a régi magyar irodalom ismert kutatója a korai magyarországi 
jogi irodalom legjelentősebb önálló alkotásának tartja, és megállapítja, 
hogy 1031 előtt, tehát még Imre herceg életében írhatta egy tudós 
egyházi ember, aki valószínűleg külföldi volt. 

A hagyományos magyar történetírói felfogás sokáig hol Szent 
Istvánnak, hol Gellért püspöknek tulajdonította az hitelmeket. Király 
János Fejezetek szent István törvényhozása köréből (Bp., 1926), Serédi 
Jusztinián Szent István törvényei a római joggal és az egykorú 
kánonjoggal összehasonlítva (Bp., 1938) с. írásában, és az 1938-as 



kiadású Szent István-emlékkönyv más szerzői azonban cáfolják, puszta 
feltevésnek minősítik ezt az állítást. Velük ért egyet Hamza Gábor is, 
aki Szent István törvényei és a justiniánusi római jog c. tanulmányában 
(Magyar Egyháztörténeti Évkönyv, II. kötet, 1996.) bebizonyítja, hogy 
mind a Decretumok, mind az Intelmek, szerzője igen jártas a justiniánusi 
római kodifikációban. Györffy György, a magyar őstörténet egyik 
legavatottabb ismerője ennél tovább megy: az Akadémiai Kiadó 
Magyarország története c. sorozatának első kötetében bebizonyítja, 
hogy az Intelmek, forrásai a Szentírás mellett a frank királyok 
törvényeiben, a toledói zsinat határozataiban, a sevillai Szent Izidor 
enciklopédiájában és néhány kisebb középkori, latin nyelvű vallásos 
szövegben találhatók meg. Akinek pedig módjában állt alaposan 
tanulmányozni ezeket a mintákat, nem lehetett maga István király, 
sokkal inkább udvarának egy tanultabb, külföldi papja. 

Bárki öntötte formába az Intelmeket, egyvalami bizonyosra vehető: 
annak szövege részleteiben és egészében is a szent király felfogását 
tükrözi. Erről tanúskodik Szent István nagy legendája, amely szerint 
atyai szeretetének hevétől indíttatva maga is összeállítottfia számára 
egy könyvet az erkölcsi oktatásról, amelyben híven és barátilag, a lelki 
intelem szavaival szólt hozzá. 

Az Intelmek. 10 rövid fejezetből áll. Az uralkodás feladatait, a 
kormányzásra vonatkozó tudnivalókat és azokat a feltételeket 
fogalmazza meg, amelyek mellett a keresztény király békésen 
uralkodhat. A trónörököshöz szóló atyai intelmek hangvétele meleg, 
közvetlen. A száraz politikai és jogi ismereteket erkölcsi tanítássá 
alakítja, nyilván abból a meggondolásból, hogy államot építeni és 
irányítani csak határozott erkölcsi normák alapján lehet. 

Szent István és névtelenségbe burkolódzó társszerzője már ezer 
esztendővel ezelőtt tudta azt, amit jelenkorunkban a 
társadalomszervezés csúcsának deklarált alaptörvényeket alkotó 
törvényhozók képtelenek megérteni: csak ésszerű, ép erkölcsi érzék 
diktálta törvényeket lehet betartatni. 

Szent István korában az erkölcsös jog megteremtése kettős 
fontossággal bírt. Hiszen adva volt a keresztény vallás és az állam 
mint új társadalomszervezési forma. Az utóbbi zavartalan 
funkcionálásához volt szükség új jogi szabályozókra, amelyeket a 
nomád törzsszövetségek nem ismerhettek. Ezek elfogadását szokásba 
hozni, a társadalomra rábeszélni hivatott maga az Intelmek, is. 

Az új társadalmi rend bevezetése, az állam- és egyházszervezés 
tudvalevőleg nem volt könnyű feladat: a magántulajdon, keresztény 



hit, szertartás, egyház a nagy többség számára teljesen idegen volt. 
Szent István két törvénykönyve hiába határozta volna meg, miképpen 
éljen a magyar nép tisztességes és békés életet, ha első királyunk nem 
tudja azt, amit sok méltatlan utód képtelen volt felismerni: hogy az 
államhatalom legfelső fokán álló személynek kevés követelnie -
fontosabb elöl járnia a példamutatásban. 

Nem tudhatjuk, milyen királlyá vált volna Imre herceg, ha korai 
halála meg nem akadályozza az uralkodói szék elfoglalásában, de azt 
tudjuk, milyenné kellett volna válnia az Intelmek 10 pontja szerint: 1. 
a katolikus hit megőrzőjévé; 2. az egyházi rend becsben tartójává; 3. 
a lelkek felvigyázói - a főpapok - tisztelőjévé; 4. olyanná, aki atyáiként 
és testvéreiként becsüli a főembereket és a vitézeket; 5. az igaz ítélet 
és türelem gyakorlójává, mert a türelmes királyok királykodnak, a 
türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak; 6. a vendégek és jövevények 
befogadójává, gyámolítójává, mert ahogy különb-különb tájakról és 
tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és 
szokást, külön-különbpéldát és jégyvert hoznak magukkal, s mindez 
az országot díszíti, a külföldieket apöfjészkedéstől elrettenti; 7. olyanná, 
aki jól választja meg tanácsadóit, mert ostoba, pöffeszkedő és középszerű 
emberekből tanácsot összeállítani mit sein ér; 8. aki követi elődeit, 
mert az atyák azért atyák, bogyfiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért 
fiak, bogy szüleiknek szót fogadjanak. Ezért, kedves fiam, apád 
rendeletei mindig legyenek szemed előtt. Az én szokásaimat pedig 
kétkedés nélkül kövesd...; 9. folyamatosan imádkozzék, hogy a 
bűnöktől megtisztuljon és feloldozást nyerjen. Imádkozz azért is, hogy 
Isten a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az 
erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és 
láthatatlan ellenségeidet, s támadásoktól nem háborgatva, békében 
végezbesd életed pályáját; 10. legyen kegyes és irgalmas, türelmes, 
alázatos, mértékletes, szelíd, becsületes, szemérmes, mert e 
tulajdonságok nélkül sem itt nem tud uralkodni senki, sem az örök 
uradalomba bejutni. 

Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő - idézik 
gyakran napjainkban az Intelmek egyik kitételét. Nyilván nem 
véletlenül „felejtik" el az intelem folytatását is felidézni, amely így 
hangzik: ...Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a 
jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsd. Azt is ki 
szokták felejteni az idézők, hogy Szent István nem akármilyen 
idegenek befogadására buzdítja Imre herceget, hanem olyanokéra, 
akik az országnak hasznára vannak. Példaként a Római Birodalomra 



hivatkozik: Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom is, 
úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy 
sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. 

A magyarság, ezen belül különösen a Kárpátok alatt élő magyarság 
tragédiája, hogy megélte a „jövevények" beáramlását - de általuk 
nem lett sem gazdagabb, sem bölcsebb... 

Szószékről, kopjafaavató istentiszteleteken elhangzik néha egy 
másik bölcsesség is az Intelmekből: Semmi sem emel fel, csakis az 
alázat, és semmi sem taszít le. csakis a gőg és gyűlölség, de vajon 
miért hallgatják el igehirdetőink az intelem első részét, amely nélkül 
csonka igazság az idézet, s amely így hangzik: Uralkodj harag, gőg, 
gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden... 

Bizonyos, hogy Szent István és kora fontosnak vélte tükröt tartani 
az államférfiak elé, amelyben azok láthatták, milyennek kell lenniük, 
mit vár el tőlük a társadalom. A keresztény államrend kialakulásának 
kezdetén az erkölcsi alkalmasság még jogi előfeltétele volt a királlyá 
koronázásnak; ezt bizonyítja az Intelmek, szövege, amit gyakrabban 
kellene fellapoznunk, hiszen üzenete napjainkban is időszerű, 
érvényes. 

2000. 

DANIELOVICS EMMI: TISZABORKŰTTÓL 
UNGVÁRIG 

Ajánlás a szerző önéletírásához 

A recenzens bajban van, amikor Danielovics Emmi Tiszciborkúttól 
Ungvárig c. kéziratának műfaját próbálja meghatározni. Életrajz, 
regény, korrajz? Ez is, az is, annak is, de leginkább mindháromnak az 
ötvözete, napló, lírai önvallomás. Egy eseménydús élet mozaikkockái 
peregnek az oldalakon, olyan látványosan, mintha mozivászonra 
vetítődnének. A történet 1933. márciusában kezdődik és kisebb-
nagyobb kihagyásokkal napjainkig folytatódik. 

Középpontjában egy lélek, s már az elején tegyük hozzá: egy 
érzékeny, szépre-jóra fogékony művészlélek fejlődése áll, háttérben 
pedig az átélt, saját szemmel látott, saját bőrén tapasztalt történelem. 
A XX. század forgataga alakította a Tiszaborkútról Técsőn, 
Máramarosszigeten, Csernovcin át Ungvárra érkezett asszony sorsát, 



nem kímélve őt sem az általános emberi, sem az egyéni 
megpróbáltatásoktól. De ahogy a kéziratból kiviláglik, épp ezek a 
nem szokványos kis és nagy sorscsapások, tragédiák készítették őt 
fel lélekben a rövid ideig tartó boldogság, a „kék madár" fogadására. 
Elvesztése egy világvégével ért fel a szerző számára. A lelkében 
keletkezett űrt mégis betöltötte valami: a művészet. Danielovics Emmi 
grafikáiba, hímzéseibe, faldíszeibe vitte bele mindazt a szépséget, 
amit a „kék madár" lelkében itthagyott, mintha fájdalmas távozásával 
azt akarta volna közölni: ez a temérdek érték nem lehet egy emberé, 
ez a nagy közösséget illeti. 

Danielovics Emmi sokoldalú, finom ízlésű művészete immár 
kiállítások egész során vált mindannyiunk közös kincsévé. Hogy 
hogyan és miből született ez a sajátos művészet, azt fedi fel a 
lebilincselően olvasmányos, életrajzi ihletésű könyv. 

2003. 



KÖSZÖNTÉSEK 

A LEGFŐBB PARANCSOT KÖVETVE 

A 60 éves Balla László köszöntése 

Ez az írás megjelenhetett volna tíz évvel ezelőtt is, amikor Balla 
László 50 éves volt. Ha a Kárpáti Igaz Szó szerkesztője nem Balla 
László. Azaz, ha Balla László annak idején, amikor szerkesztője lett a 
Kárpáti Igaz Szónak, törvény erejére nem léptet egy szabályt: őt 
méltató cikk a lap hasábjain ne kapjon helyet. 

Annak, hogy e negyedszázada következetesen érvényesített, íratlan 
törvényt most tisztelettel megszegjük, kivételes jogalapja van: Balla 
László 60 éves és nyugállományba készül. A tudta és beleegyezése 
nélkül megjelenő születésnapi köszöntést, amely megpróbálja 39 ezer 
olvasónak emberközelből megmutatni, ki rejtőzik a negyedik oldal 
alsó jobb sarkában az évtizedek során fogalommá vált Balla László 
név mögött, ő is most olvassa először. 

Nem ígérhetem, hogy portrém nem lesz szubjektív. Legalább 30 
év megszépítő-torzító távlatából kell hozzá az élményanyagot 
válogatnom. S az idő rostáján annyi minden kihull, amit az objektív 
olvasó számon kérhet, mert szerinte fontos, lényeges. Lehet. Én azt 
mutatom, ami az én számomra Balla Lászlóban mindenkor 
meghatározó volt és az marad ezután is. 

A tanár 

Látásból iskoláskorom óta ismertem. Az 50-es évek elején ő volt a 
KÖLTŐ megyei székvárosunkban. Az utcán messziről mutogattuk 
egymásnak, s még a lélegzetünket is visszafojtottuk, amikor elment 
mellettünk. Nem tudom, megvoltak-e már akkor is, a hímzett népi 
ingek divatjának idején, az értelmiségi voltát olyan tüntető 
természetességgel vállaló, elmaradhatatlan csokornyakkendői, de a 
sudár termete, a jellegzetes, eget kémlelő fejtartása valahogy mindig 
kiemelte a járókelők közül. Szóval jelenség volt, nem lehetett rá oda 
nem figyelni. 



Ez a jelenség hús-vér emberré akkor kezdett válni számomra, 
amikor az 50-es évek közepén magyar szakos tanárként vonult be 
egyetemi tantermünkbe. A magyar irodalom történetét adta elő két 
évfolyamnak egyszerre. Óráira rendszeresen átlógtak a történészek 
közül is az érdeklődőbbek. Nem hiszem, hogy egyetemi tanárnak 
volt valaha érdeklődőbb közönsége, mint mi. Pedig Balla László az 
egyetemre a Ragyanszka Skola Tankönyvkiadóból járt be, ahol 
akkoriban a magyar tagozat vezető szerkesztője volt. Hogy mit 
jelenthetett végigtanítani a teljes magyar irodalmat, a Halotti beszédtől 
napjainkig másodállásban, felelős szerkesztőségi beosztása és 
írószövetségi elfoglaltsága mellett, azt azóta is csak sejtem. Egyben 
azonban biztos vagyok: nem a fizetésért tette. Azért nem érte volna 
meg. És nem a cím nimbusza bódította. Pedig mi sokszor 
belebódultunk abba, amit mondott egyik-másik íróról, műről. Ő nem. 
Az önteltség, a nagyképűség távol állt tőle. A pozíciót nem tévesztette 
össze önmagával. Fiú hallgatóival, amiért szörnyen irigyeltük őket, 
tegeződött. Nemcsak a folyosón, szünetben, hanem amikor bejött a 
tanterembe, akkor is „szervusztok"-ot köszönt nekik. Ma sem vagyok 
biztos benne, hogy egykori dékánja ezért megdicsérné. Azt azért 
határozottan merem állítani, hogy a normális emberi viszonyulást a 
notórius puskázok és pótvizsgázók is méltányolták. Presztízskérdés 
volt nála jól vizsgázni. Még most is jólesne eldicsekedni, hogy nekem 
bezzeg sikerült. De akárhogy töröm a fejem, nem vagyok képes 
visszaemlékezni, hogy az én feleletemet hanyasra értékelte. Azt viszont, 
hogy milyen keserves megpróbáltatás volt magyar irodalmi 
ismereteimről számot adni éppen neki, míg élek, nem fogom 
elfelejteni. Pedig utólag elmondhatom, hogy a legcélravezetőbb 
módszerrel vizsgáztatott: a lényeg érdekelte, nem a körítés. A 
mellébeszélést nem tűrte semmilyen formában. Pedagóguskörökben 
szóbeszéd még ma is annak a levelező hallgatónak az esete, akit a 
Zalán Jutásában a honfoglaló magyarok életszínvonalának az 
ecsetelése ragadott meg. Mondanom sem kell, nem lett belőle 
magyarirodalom-tanár. Sokunkból viszont az lett. És ez az élgárda 
alapozta meg a 60-as években megyénk magyar tannyelvű iskoláiban 
a rendszeres és többé-kevésbé színvonalas irodalomtanítást. 

Hogy adott-e valamit Balla Lászlónak is az egyetem, erre az az 
önmagáért beszélő tény válaszol, hogy nem kívánt tudományos 
fokozatot szerezni, nem akart egyetemi tanár maradni. 



A költő 

József Attila ismert soraival tudnám legmeggyőzőbben magyarázni, 
miért nem kiválasztottak kis létszámú csoportját kívánta tanítani, hanem 
a nagyobb közösséget, amely azonban egyelőre nem létezett, amelyet 
épp a magyarul írott szó segítségével kellett kialakítani. A feladat, 
amelyre Balla László a 40-es évek végén vállalkozott, mai szemmel, 
40 év távlatából nézve is grandiózus. Volt ugyan már példa rá a magyar 
és a világirodalomban, hogy egyetlen költő tartott fenn anyanyelvet, 
népet, társadalmi és nemzetiségi hovatartozástudatot, ilyen feladatokra 
azonban az ember csak nagyon fiatal korban vélheti magát 
alkalmasnak. 

Nem merném leírni, hogy Balla László huszon-egynéhány évesen 
rendületlenül hitt saját költészetének maradandóságában. Egyik versét 
az 50-es évek közepén már közismert költőként így kezdi: 

Népemnek méltó költője leszek 
vagy kongó sorok közrendű kovácsa?-
Még nem tudom. 

Mellesleg, harmadik kötetének, a Rohanó évek sodrábannak a 
címadó verse ez. Az előzőből, a Kitárom karomból pedig a következő 
dedikációval ajándékoz egy kallódó példányt 1958-ban nekem: „Rossz 
verseket - jó szívvel." Őszintén szólva nem értettem és nem is osztottam 
szkepticizmusát saját költői tevékenységével szemben. Honnan 
tudhattam volna irodalompolitikában, kiadói viszonyokban járatlan 
egyetemistaként, hogy a költő akkoriban nem lehetett magánember, 
csak politikai állásfoglalására, világnézetére tartottak igényt a 
szerkesztőségek. Értelmiségi voltát gondosan álcáznia kellett, lelki 
problémáit nem illett ráerőszakolni az olvasóra, s legfeljebb azt volt 
jogosult átérezni, hogy hogyan szereti a traktoroslegény a 
traktoroslányt. Egyetemi vizsgatétel volt Ticsinától A traktoroslány 
dala, és párthatározat ítélte el a nép ellenségeiként Ahmatovát és 
Zoscsenkót. Ugyanez a helyzet a magyarországi költészetben is. Csak 
később derült ki, hogy Illyés Gyula ebben a hozsannás-himnuszos 
időkben is azért fohászkodik: legyen szabad pesszimista költeményt 
is írni, Ladányi Mihály pedig amiatt zúgolódik, hogy a versét meg 
kell töltenie „krémmel és szeszekkel". 



„s vigyáznom kell a receptre-hagyományra, 
bár parasztgyomrom büdös hagymára vágyna. " 

Mindenki érzi, akinek füle van a szóra, hogy baj van a líra hitelével. 
Vajon ekkor fogalmazódik meg Balla Lászlóban is a szkepszis saját 
költészetének értékei iránt? Nem. Kezdettől fogva tisztában volt vele, 
hogy Bakó László nem ő, hogy Balla László csak bizonyos 
vonatkozásaiban azonos a szereppel, amelyet Bakó Lászlóként magára 
vállalt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy amint tehette, lemondott 
róla. A leghitelesebb forrásból, tőle magától tudom, milyen sokáig 
égett utána az arca. De becsületére váljék, nem hagyta, hogy 
hozzánőjön. Pedig nem tudhatta, mire megy nélküle, az olyan 
versekkel, mint Egy múmiafej előtt, Adósság, A nyár színei, amelyek 
első családi nevén megjelentetett kötetének színét-javát jelentik. 

Igaz, még ez a könyv se az igazi Balla Lászlót képviseli. Azt csak 
manapság kezdjük felfedezni gyűjteményekben, folyóiratok, újságok 
hasábjain elszórtan megjelenő új és újnak hitt verseiben, amelyekről 
mindig megkérdi valaki: olvastad? Nemrég a szerző nevét eltakarva 
olvastatták el velem egy valóban remek, az ifjú nemzedék 
legbátrabbjainak és legtehetségesebbjeinek hangvételével nyugodtan 
összetéveszthető költeményét. Nem lett volna kínos 
kimagyarázkodnom, ha nem rá tippelek. A holtbiztosra vett melléfogás 
örömét azonban nem tudtam olvastatómnak megszerezni. 

A Reanimálni képes még a szó? című Balla-verset akkor olvastam 
ugyan első ízben, de A magyar nyelv című szonettkoszorú egyes 
darabjait 20-30 év óta ismerem. Bizonyítékul álljon itt egyik sokak 
számára még ma is ismeretlen darabja. Első változatának dátumát nem 
tudom. Az 50-es évektől őrzöm. Magyarázatul csak egyetlen mondatot 
fűzök hozzá: tévedni nem érdem, de tévedésünket megbánni érdemes. 

Keresztre feszülsz - s minket vonsz keresztre... 
Hányszor voltálgyülölködőnekpréda, 
és hány hü fiad bimyászkodott, céda 
törleszkedéssel, önmagát megvetve, 

de belsejében szódat melengetve, 
tudva: csak egy van, egyetlen szent célja, 
hogy ne merevedj őskövület-néma 
relikviává - s önmagát megvetve 



téged visz tovább. Szent Túlélés űzte 
tiprók keblére - volt rongyára büszke 
koldus, s magyarul kántált az útszélen, 

színlelve: kéreget - s egy agysejtjében 
bit kélt: himnusszá dördülnek a hangok, 
vad hozsannává - majd ha jön egy Bartók.. 

Hát létezik az a győzelemittas Acélszimfónia, amelyet el ne nyomna 
a lelkiismeret e halk, szemérmes panasza? 

A prózaíró 

Szépprózára a 60-as évek elején vált át Balla László olyan 
intenzitással, hogy sokan azt jósolják: a költészetnek végleg hátat 
fordított. A tankönyvek és módszertani tanulmányok után előbb néhány 
szociológiai-kultúrpolitikai tárgyú riportkötettel, majd ifjúsági 
regényekkel jelentkezik. Közben az igazi nagy mű, a régen érlelődő 
regény vázát formálja-építgeti. Amikor azonban már minden meglett 
volna hozzá - a történelmi távlat és a technika is - , jött az újabb 
akadály, amelyet ő eleinte félvállról véve Tóninak próbál ugyan 
becézni, de amelyet az orvostudomány valódi nevén hipertóniának 
nevezett. Kiváltó okait Balla László halogatást, önkímélést nem ismerő, 
három más embert is próbára tevő munkatempójában nem volt nehéz 
kimutatni. A nagyobb koncepciójú, magának még inkább alárendelő 
mű tervét egy időre félre kellett tenni. 

De akit a munka döntött ki a sorból, az nem tud a semmittevéstől 
meggyógyulni. Balla Lászlónak az orvostudomány által is igazolt 
elmélete van erről, amelyet Egy almaág balladája c. miniatűrjében 
fejt ki: „Hogyha a szervezet nagy veszélybe kerül, minden erejét 
mozgósítja, s ilyenkor képes legyőzni bármilyen bajt, betegséget." A 
kertjében buján és szemtelenül rügyező, mindenképpen élni akaró 
lefűrészelt almaág példája azért inkább mégis csak az ő esetére 
érvényes. Az ő hipertóniája valóban attól múlt el, hogy új, minden 
eddiginél felelősebb, de neki valóbb megbízatást kapott: az önálló 
magyar napilap, a Kárpáti Igaz Szó megalapítását és szerkesztését. 
Hogy a sokirányú feladatkör betöltése áldozatokat fog kívánni, azzal 
az új főszerkesztő már a kezdet kezdetén tisztában volt. Életének 
nem első, bár legnagyobb missziójára vállalkozott. Arra azonban, hogy 
a lapszerkesztés életének legfőbb értelmétől, az alkotómunkától akarja 



őt megfosztani, semmiképp sem számított, és nem is tudott beletörődni. 
És újra megpróbált birokra kelni a lehetetlennel. Ebből a birkózásból 
született Balla László újabb szépprózájának négy kötete: a Parázs a 
hóban (1967), A világóra ketyegése (1970), a Visszapillantó tükör 
(1977), és a Totális fényben (1983). 

E kötetekbe különböző tárgyú, műfajú és szerkezetű szépprózai 
írások tartoznak. A tömören, frappánsan fogalmazott, lírai miniatűrtől 
a széles társadalmi tablót rajzoló, az emberi sorsok alakulását sokrétűen 
motiváló lélektani tanulmányig a novella és az elbeszélés valamennyi 
változatát, átmenetét megtaláljuk bennük. 

Az élmény, amelyből Balla László kisprózája születik, a szerzővel 
sok tekintetben azonos kárpátaljai magyar alkotó élteimiségi élménye. 
Ami a Tanácsköztársaság bukásától a csehszlovák demokrácián, a 
Horthy-rezsimen, a világháborún, a szovjet rendszeren és a 
szocializmus építésén keresztül vele, családjával, hozzátartozóival, 
ismerőseivel történik, az pedig történelem, hiteles művészi 
megfogalmazásban. 

Hősei nem két lábon járó elvont eszmei és erkölcsi igazságot, 
hanem egy konkrét helyszín és kor egyszeri társadalmi-emberi 
lehetőségeit illusztráló típusok. Sorsuk kikerült és kikerülhetetlen 
buktatóival, emberségüket, tisztességüket lépten-nyomon próbára tevő 
külső és belső konfliktusaival, a helytállni, a másokért is tenni vágyók 
tiszteletére, a karrieristák, a harácsolok, az önzők, az önmagukat sem 
vállalók megvetésére buzdít bennünket a szerző. 

A mindennapok kis igazságai mellett azonban Balla László a 
legszerényebb keretben is fel tudja ragyogtatni a nagyokat. Például A 
lemezcsattogtató alapgondolatai, azt, hogy az ember nem lehet céltalan 
járókelő a földön, tartozik a világnak annyival, hogy hagyjon benne 
maga után valamit, a jellemek és a cselekmény mellett több közbevetett 
epizód is sugározza, lírai kicsengést kölcsönözve a prózai műfajnak. 
Az egyik a fára szegezett kormánykerék a Kárpátok túloldalán, 
amelynek megrázó látványáról egy breszti kirándulás után így számol 
be a szemtanú: 

„Valahogy egészen különös hatást telt rám ez a furcsa emlékmű. 
Emlékmű, amelyet nem hatósági, nem is társadalmi megmozdulás emelt; 
valami melegszívű kisember fejezte ki vele háláját egy másik kisember 
nagy tette iránt. Nagy tett, ha nincs is, ahogy mondani szokás, történelmi 
jelentősége... Szóval nem jár érte márvány. Három embernek mégis a 
legnagyobb tett volt. Jelentősége: kettőnek élet az egyiknek halál... 
Nem lehetett mást tenni: mélyen meghajtottuk előtte a fejünket." 



A szikár, minden pátosz nélkül előadott történet hallatán a főhőssel 
együtt az olvasó is elgondolkozik: vajon az ő életében nem voltak 
pillanatok, amikor neki kellett volna hajtania a tölgyfának? 

A másik a villámsújtotta városszéli bükkfa esete. Az elemi csapás 
levitte a koronáját, sípszerű nyílást égetett a törzsébe. Ennek ürege 
felfogja a légmozgást, és a csonka fa megtanult énekelni. Amit a 
pusztulásnak magát megadni nem akaró csonka fa sorsáról e 
mellékepizódban Balla László elmond, az bizony mélyen emberi és 
lélekbemarkolóan lírai. Akár egy költemény. 

„Állt évtizedekig a tisztás közepén, büszkén, tépő viharok előtt 
fejet se hajtva, eltelve saját szépségével - azután jött egy sorscsapás, 
elrútította, megrokkantotta, megcsúfolta. A kevélységéből szikra sem 
maradt, de a lelkében felébredt valami. Jött minden nyomorúság 
legjobb gyógyírja, a dal, hogy visszaadja a félholttá paskolt fa lelki 
egyensúlyát, hogy erőt öntsön belé a következő - most már nehéz -
évtizedek elviseléséhez. Na, Fürjész Barna, gondoltam, benned lesz-
e elég erő ahhoz, hogy valahol újrakezdd, és így a bensődben egy 
szenes üreggel, mégis fütyülve vágj neki az életnek?" 

Tévedés ne essék: Fürjész Barnát, a lemezcsattogatót nincs 
szándékunkban a szerző Balla Lászlóval azonosítani. A lírai költő 
azonban az epikában sem tudja önmagát megtagadni. De miért is 
tenné? Hisz épp ez a lírai töltet, mellékzönge a többlete az epikai 
közegben is lírikusként viselkedő Balla Lászlónak a született 
prózaíróval szemben. A korlátlan asszociálódási lehetőség dúsítja fel, 
tágítja a kárpátaljai magyarság 1945 utáni nagy sorskérdésének 
szimbolikus megfogalmazásává A legfőbb parancs című miniatűr 
természetképet is, amely nem véletlenül áll a Totális fényben című 
kötet elején ezzel a megjegyzéssel: Előszó helyett. 

Nem sok olyan alkotása van a Kárpátok alján itt-ott fél évszázada 
elcsatoltan fejlődő magyar irodalomnak, amely emberségünk és 
magyarságunk megtartásának erkölcsi kötelességét ennél tisztábban, 
parancsszerűbben fogalmazná. 

* » * 

Ezt a Balla Lászlót köszöntjük ma. A kárpátaljai magyar irodalom, 
irodalomkritika, újságírás, könyv- és lapkiadás utóbbi évtizedeinek 
meghatározó egyéniségét, akinek kívánunk további termő esztendőket, 
hogy a hátralevő jubileumokon az utánam következők elmondhassák 
róla azt is, ami a mai méltatásból kimaradt. 

1987. 



A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁRA 

Egyszer egy esztendőben, ilyenkor, amikor rózsaszín blúzt öltenek 
az Ung innenső partján is a japáncseresznyék, mindig eljövünk ide, a 
televízióba József Attilát és költészetet ünnepelni. S nem is csak az 
övét, hanem mindenkiét, aki ma, tegnap, bármikor, versben eljutott 
az értelemig és tovább. 

De hát el lehet jutni akár prózában, akár versben az értelmen 
túlra is? S mi az, ami az értelmen túl létezik? 

József Attila szerint igen, el lehet, s ami az értelmen túl kezdődik, 
az a költészet. A költészet mindig a csodák birodalmába tartozott egy 
kicsit. A görög mítoszok csupa csodatevő költőt emlegetnek. Amphion 
lantja szavával köveket bírt arra, hogy városfallá rakódjanak össze. 
Orpheust beengedték az alvilágba, hogy feleségét visszahozza. És 
még évszázadokkal később is prófétának, jósnak, vátesznek tartották 
a költőt. Pedig a különbség költő és nem költő között csupán az 
értelem mögé látás képessége s az azt kifejezni tudás az egyiknél, és 
hiánya a másiknál. Örök kapocs pedig kettőjük között az érzelemvilág 
közössége. 

Korunk az értelem kora, amikor egyre többen vannak, akik úgy 
vélik, a költészet elmaradt a tudományok fejlődése mögött s elvesztette 
korábbi fontosságát a társadalom életében. Egyrészt azért, mert 
túlságosan is széles volt a feladatköre, olyasmit is vállalt, ami sokkal 
inkább a politikára tartozik. Másrészt, mert mára a politika is felnőtt a 
saját érdekeinek képviseletéhez, s belátta, hogy az agyonpolitizált 
költészet, a vezércikkpoézis már nem kell senkinek, s legkevésbé a 
politika veszi hasznát. Hatása csak annak a versnek van, amely az 
észérvek mellé érzelmeinket is oda tudja állítani. 

S ez az, amire csak a költészet lehet képes. Sok mindent megold 
a tudomány, de a lélekhez hozzáférkőzni leginkább a költészet tud 
ma is. Higgyük el József Attilának, költészet nélkül kifordulna a világ 
gyémánttengelye. 

A kor, amelyben élünk, építésben és rombolásban túltesz minden 
korábbin. A szertelen ember ma már a világ elpusztításának 
lehetőségével játszik. Az értelemig és tovább fellebbezni, egy nemzet, 
egy világ nevében kiáltani: „Nincs alku - én hadd legyek boldog", ez 
ma is a költészet feladata. 



DR. ORTUTAY ELEMÉR KÖSZÖNTÉSE 

Szeretve tisztelt Elemér atyánk! A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai 
Közössége szeretne szólni Hozzád, mentorához, lelki patrónusához 
80. születésnapodon. Megilletődve, dadogva keressük a máskor 
engedelmes szavakat, amelyek méltók lennének a kivételes 
alkalomhoz. De hol a hatályos szó, az érvényes ige, amely illendően 
beszélhetne arról, akinek neve, túlnőve szülőföldje szűk határait, immár 
a világban szétszórt magyarság tudatában is a helytállás, a hűség, a 
krisztusi hit szép szinonimájává magasztosult? 

XX. századi története során az Ungvári Unió 350. esztendejébe 
lépő görög katolikus egyháznak bőven teremtek példamutató jó 
pásztorai, akik nem szeppentek meg a kor Kaifásai és Pilátusai előtt. 
Ma márványtáblák, róluk elnevezett utcák hirdetik, hogy ők győztek 
a felettük ítélkezők, a börtön, a kínzókamrák és Szibéria felett. Te 
Isten különös kegyelméből visszatértél a magad Golgotájáról. Itt vagy 
közöttünk teljes emberi mivoltodban, törhetetlen lélekkel, diadalmasan, 
feltámadva. És nem ügy jársz, kelsz, vagy jelen művelődési és 
közéletünkben, mint saját magad élő emlékműve, akire, ha lopva 
feltekint, szédül a kisember. Te ügy viseled saját, sokszor megpróbált 
nagy emberségedet, mint búzaszár a kalászt, amely létének lényege. 
Ezért kapja Tőled mindenki nemzetiségi, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül a legeszményibbet, a legfontosabbat, amit a kisebbségi 
sors tőlünk sokszor megtagadott - a humánumot. 

Köszönetet mondunk ma Neked mindenért, amit Tőled kaptunk. 
Isten áldását, megtartó kegyelmét kérjük életedre. Szellemed 
sugárzásával, értelmes szigoroddal, aranyos humoroddal, maradj 
továbbra is velünk, mert ebben a sok mindent és sok mindenkit 
megtagadó korban nagy szükség van az ORTUTAY ELEMÉREKRE. 

Isten éltessen! 

1996. 



SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ HELYETT A 
HATODIK SÍPBA 

Amikor 1989. augusztusában a szerkesztőbizottság a Hatodik Síp 
első számát így ajánlotta figyelmünkbe: „Új kenyér egy kisebbség 
asztalára", sokunkban megszólalt még a régi beidegződésekbe 
ágyazódott kétség. Nem követik-e a mai fiatalok tiszta, szép 
nekibuzdulását is a korábbiakhoz hasonló sanda gyanúsítgatások, 
megaláztatások? - kérdezgettük magunkat és az írásokban 
megnyilvánuló újat teremteni akarást. Vajon meddig futja ihletből és 
anyagiakból ahhoz, hogy ez a jóízű ünnepi eledel időről időre 
odakerülhessen frissen, ropogósán a mindannyiunk asztalára? 

Ma, tíz év elteltével azt mondom, ha a jövendő irodalomtörténészek 
egyszer majd évszámokhoz akarják kötni a Kárpátalján művelt magyar 
irodalom alakulásának fontosabb mozzanatait, figyelmüket bizonyára 
nem kerüli el a Hatodik Síp világrajöttének időpontja. Már tíz év 
távlatából is leszögezhető, hogy e folyóirat megszületése több 
szempontból is határkő szellemi önmegvalósításunk tilalomfákkal 
szegélyezett, torlaszokkal teli útján. 

Első és legfigyelemreméltóbb akciójának én azt a robbantást 
tekintem, amellyel kitágította a magyar irodalom Illyés Gyula által 
felépített ötbolygós világegyetemét. Hozzákapcsolva az ismert öt 
síphoz az ismeretlen hatodikat, megvalósította régen dédelgetett 
integrálódási szándékunkat az egységes magyar irodalom nagy 
egészébe. Ezzel be is lépett a magyar irodalmi folyóiratok ama nagy 
közösségébe, ahol olyan szomszédai lesznek, mint az Aurora, a 
Koszom, a Hét, a Holnap, a Magyar írás stb. 

Ha a tíz évvel ezelőtti első számot nem is követte volna több, ez 
a folyóirat akkor is teljesíti történelmi küldetését. A Hatodik Síp 
azonban egy évtizede folyamatosan jelen van a mai létező kapitalizmus 
körülményei között az irodalmi szabad verseny piacán. Vitalitásának 
titkát én abban látom, hogy magára merte vállalni a század utolsó, 
már csak nálunk elvégezetlen dolgát: a közízlés hozzászoktatását egy 
új, modern, esetenként posztmodern irodalomhoz, de főleg 
költészethez. 

Történelmünk sajátos alakulása folytán költészetére általában 
odafigyelő nemzet vagyunk. Legnagyobbjainktól tanultuk, hogy a lant 
szentség, melynek húrjait könnyelmű pengetésre használni 



szentségtörés. Az egyetlen üzenetre visszavezethető, „osztályharcos" 
vers egyedül üdvözítő voltát az iskola hitette el velünk. Igazán nem 
az átlagosnál konzervatívabb kárpátaljai közvélemény kárhoztatható 
csak amiatt, hogy hozzánk olyan lassan szivárgott be a századvég 
költői iskoláinak elmélete és gyakorlata. Hogy ma ezekkel elkezdett 
barátkozni a még versre szomjas, csekély számú olvasóközönség, az 
nagy mértékben köszönhető a Hatodik Sípnak, amely valóságos 
laboratóriumává vált az újjal való kísérletezésnek. 

A Hatodik Síp szerkesztői tudták, hogy újat csak új emberekkel 
lehet csinálni. Ezért karolták fel azt a főleg fiatalokból verbuválódott 
tollforgató gárdát, amelyben mára csaknem minden irodalmi és 
irodalmi szinten művelt publicisztikai műfaj reprezentánsa 
megtalálható. Ezektől a fiataloktól nem alaptalanul várható el, hogy 
valóra váltsák a folyóirat egykori és mai gondozóinak nem is olyan 
jámbor szándékát: ünnepi étekből mindennapi kenyérré válni a 
kárpátaljai magyar kisebbség asztalán. Ehhez kívánok további 
törhetetlen hitet, önzetlen támogatókat és értő olvasókat. 

1999. 

A MAGYAR VILÁGHÁLÓ ALBUMÁBA 

A világban élő magyarok ezredvégi üzenetei 

Amikor először döbbentem rá, hogy egy kis szerencsével 
megérhetem, ami ezer esztendőben egyszer adatik meg az 
emberiségnek - a század- és ezredfordulót -.valami nagy-nagy csoda 
előérzete vett rajtam erőt. Hogyisne, hisz a világgal és benne a 
magyarsággal az ezredfordulókon eddig csupa csoda dolog történt: 
Megváltó született, keresztény királya és állama lett. Aztán beköszöntött 
a 2001-es esztendő, és a szokatlanul enyhe telen kívül semmi más 
rendkívülit nem hozott. Vagy csak éppúgy nem fogtuk fel a pillanat 
sorsfordító lényegét mi sem, mint Krisztus világrajöttének és a 
kereszténység felvételének értelmét pogány eleink? Én hiszem, hogy 
igen, a világ ettől az ezredvégtől is óriási ajándékot kapott: a téboly 
és a gonosz vírusának végelgyengülését, Magyarország pedig 
függetlensége fényes napjának felragyogását. Legyen tartós e tünemény 
maradék hazánk felett az új évezredben, hogy bebizonyosodjon: 
magyarnak lenni nem sorscsapás, hanem sorskegy. 

2001. 



ÚTI EMLÉKEK 

SZATMÁRNÉMETITŐL SZŐDEMETERIG 

Rangos nemzetközi tudományos tanácskozásra került sor a 
szomszédos Szatmárnémetiben Közösségi érdekvédelem és önkor-
mányzat címmel. A rendezvény házigazdája az RMDSZ Szatmár megyei 
szervezete és a Kölcsey Kör volt, amely 1991-es újraéledése után célul 
tűzte ki az egykori Partiumhoz kötődő magyar művelődési élet és 
történelmi múlt emlékeinek ápolását. A Rákóczi-, Kölcsey-, Ady-, Dsida-
emlékünnepségek mellett határokon túli visszhangját tekintve a legje-
lentősebbek közé tartozik a most másodízben rendezett Jakabbfy Napok, 
amelynek keretében a fent említett tanácskozás is zajlott. 

Jakabbfy Elemér neve nem sokat mond a kárpátaljai olvasónak. 
Nem csoda. 1944 és 1989 között hazájában sem sokszor írták le a nevét 
e nagy formátumú, Európa-szerte ismert és becsült kisebbségpoli-
tikusnak. Születésének és halálának időpontját (1881-1963) csak a 
szatmárnémeti temető sírkövéről olvashatta le, akinek módjában állt 
arra vetődni. Ezért is kiemelkedő eseménye az idei Jakabbfy Napoknak 
Balázs Sándor Lugosi üzenet c. monográfiája, amelyből egy példányt 
mi, kárpátaljaiak is hazahozhatunk. (Hozzáférhető minden Jakabbfy 
iránt érdeklődő számára a MÉKK könyvtárában.) 

A monográfia felelős kiadójának, Muzsnay Árpádnak a beveze-
tőjéből megtudjuk, hogy kevés kivétellel az idei tanácskozásra is azok 
az előadók jöttek öt országból össze, akik már két évvel ezelőtt 
bizonyították elkötelezettségüket Jakabbfy ügye mellett. Balázs Sándor 
(Kolozsvár), Bárd Nándor (Szeged), Székelyhídi Ágoston (Debrecen), 
Szekernyés János (Temesvár) nevének hallatára előre tapsolt az igazán 
hálás közönség. 

A tudományos tanácskozás iránt megnyilvánuló, irigylésre méltó 
érdeklődést nyilván növelte az olyan ismert közéleti személyiségek 
részvétele, mint Törzsök Erika, a Határon Túli Magyarok Hivatalának 
alelnöke (Budapest), Markó Béla, az RMDSZ elnöke (Marosvásárhely), 
Jeszenszky Géza parlamenti képviselő (Budapest), Pozsgay Imre 
politológus (Debrecen), Kötő József, az EMKE főjegyzője (Kolozsvár), 
Csubela Ferenc, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (Szabadka), 
Magyar Béla, a Magyar Polgári Párt alelnöke (Pozsony). A név szerint 
nem említettek százon felül voltak. Köztük mi, nyolc kárpátaljai, akik 



a MÉKK-et, a BMKSZ-t, az UMSZ-t, a KMKSZ-t képviseltük és - csodák 
csodája! - békésen megfértünk egymás mellett. 

Ha politikus volnék, akkor valószínűleg az első napról, magáról a 
tanácskozásról mondanék többet. De irodalomtörténész vagyok, és mint 
ott, Szatmárnémetiben elmondtam, már nem is szeretnék más lenni. 
Ezért inkább a második napon szerzett benyomásokat tartom 
kötelességemnek megosztani mindenkivel, akinek még nem volt része 
abban a szerencsében, hogy egyetlen nap leforgása alatt lássa Ady 
Endre és Kölcsey Ferenc szülőházát, ráadásként pedig Petőfi és Szendrey 
Júlia szerelmének színhelyén, az erdődi vár romjain is elmerenghessen. 

Jakabbfy Elemér sírjának megkoszorúzása után, szemerkélő esőben 
érkeztünk Nagykárolyba, ahol a Károlyiak gótikus vára varázsolja 
elénk nemzeti múltunk fényes és fénytelenebb korszakait. A város 
utcáin, terein minduntalan visszaköszönnek magyar irodalmi 
emlékeink. Itt lakott Kaffka Margit, ott áll a Szarvas fogadó, ahol 
Petőfi Sándor 1846. szeptember 6-án megszállt, hogy a tervezett nagy 
erdélyi barangolás helyett Szendrey Júlia mellett lehorgonyozzon, aki 
vendégségben pesti intézeti barátnőjénél, Térey Marinál épp itt, 
Nagykárolyban tartózkodott. Ő az a T.M. kisasszony, akinek 
emlékkönyvébe Petőfi a kezdeti, felhőtlen szerelmes reménykedés 
napjaiban ezt a néhány könnyed sort kanyarítja: 

A szerelemnek asztaláról 
Nem ittunk mi közös pohárból; 
Mégis, ha egy hosszú öröm lesz életem, 
Azt én, leányka, csak neked köszönhetem. 
Júliának ugyanakkor áttételesebben így vall: 

Tőled függ, hogy sötét árnyék 
Vagy fényes sugár legyek. 

Az erdődi várnak, amelyben Petőfi és Szendrey Júlia szerelme 
korán hervadó őszi virágként 1846 szeptemberében bimbózott, ma 
már romjaiból sem sok látható. Egyetlen sarokbástyája vészelte át az 
utókor háborúinak és békeéveinek megpróbáltatásait. Eltűnt a föld 
színéről a várkápolna is, amelyben megismerkedésük egyéves 
évfordulóján, 1847. szeptember 8-án az évszázad nem épp 
fényességéről híres esküvője végbement. Az aranyos angyalkás oltár 
viszont, amely hallotta a megilletődött pár szájából a félreérthetetlen 
„igen"-t, ma is megcsodálható Szatmárnémetiben a római katolikus 
püspökség kápolnájában. 



Az elpusztított vár tövében az egykori kertet aszfaltút szeli át. 
Alatta kis tavacska, partján kőtömb emlékmű fekete márványtábláján 
az ismert idézettel, Petőfi Te vagy, te vagy, barna kislány... c. verséből. 
A szomorúfűz is, a tó is ugyanaz, amely egykor a szerelmes költő 
álmát ringatta. Egy pillanatra behunyom a szemem és szinte hallom a 
suttogó kérdést: 

Ha mi most itt kővé 
Válnánk mind a ketten? 
Lám, ez a vágya megvalósult. 

Ahogy Erdődről Érmindszent felé vesszük utunk, a múltból 
egyszerre visszazökkenek a jelenbe. Csupa ismeretlen román falunév. 
Szinte nem hiszek a szememnek, amikor a nyílban végződő táblán 
végre ezt olvasom: Ady Endre. Ez Érmindszent új neve: román és 
magyar egyszerre. Hogy ma milyen szóból hallatszik itt több, azt a 
kocsi ablakán át nem tudjuk megállapítani. Azt viszont annál inkább, 
hogy a távolság Nagykárolytól és az égtől maradt a régi. 

Az Ady porta előtt szabályos négyszögű nagyobb tér, amelyen 
nyilván megszokott látványt nyújtanak a parkoló kocsik, autóbuszok. 
Nagyobb érdeklődést karavánunk iránt még a gyerekek sem 
tanúsítanak. Magyar idegenvezető invitál a bekerített, gondozott füves-
virágos udvaron keresztül a telek végén meghúzódó régi házhoz, 
ahol 1877. november 22-én Ady Endre, azaz az üveg alatt őrzött 
anyakönyv tanúsága szerint Ady András megszületett. Keresztszülei: 
Török Ferenc református lelkész és felesége, Kiss Rozália. (Az ő lányuk 
volt a Csighy Sándorné Török Margit, akit 1901 nyarán Ady Endre 
Nagydobronyban meglátogatott.) 

A szülőház földes, szalmatetős, szegényes. Kezemmel elérem a 
mestergerendáját. Beosztása: pitvar, első és hátulsó ház. Az elsőnek 
megmaradt az eredeti, nem egészen paraszti bútorzata: asztal, négy 
szék, szekrények, vaskályha, két ágy a két pici utcai ablak felőli 
sarokban. Ezek egyikén, a jobboldalin született a leendő költő. 

Miközben útitársaim figyelmeztetnek, hogy Sződemeterre 
érkeztünk, mert hogy a Sauka román falunév azt jelenti, megpróbálom 
felidézni, amit Kölcsey szülőházáról az életrajzokból tudok. Az a kép 
villan fel bennem, amelyet Szentimrei Jenő rajzolt meg Ferencez 
tekintetes úr c. életregényében Kölcsey anyai nagyapjának, Bölöny 
Ádámnak, az akkori Közép-Szolnok megye alispánjának házáról. 
Bölöny Ágnes, a költő édesanyja első fiának itt adott életet. Úgy 



tudom, a ház a dombon állt; előtte rózsakert volt. Szemközt vele 
torony nélküli református imaház volt, amelyet Kölcsey itteni felmenői 
építtettek kimondottan a család számára. A domb most is megvan, 
rajta új görögkeleti templom, egyik oldalán a rendőrség, a másikon a 
parókia. Mi az utóbbit vesszük célba. Hasztalan. Másodszori 
csengetésre nyílik csak az ámbitus helyére került befüggönyözött 
veranda ajtaja. Román női hang közli, hogy be nem mehetünk, ez 
magánlakás. Újabb csengetés. Hosszabb román nyelvű rábeszélés 
eredményeként az egyetlen percre kinyíló ajtón át a szemközti falon 
a nagy fekete emléktáblát megtekinthetjük. Tekintjük. Párás szemmel. 
A szegeket is a kinti falon, amelyről az újabb táblát leverték. A régi 
kis református templom kertjében énekeljük el a Himnuszt, Kölcsey 
ércszobra előtt. Látom a füvön, hogy nem sokan tapossák. Edelényi 
Károly bácsitól, az egyetlen irántunk érdeklődő helyi lakostól 
megtudom, hogy a falunak legfeljebb tíz százaléka magyar. Csak román 
iskolája van. Megkérdem, maradt-e a Bölönyekből itt valaki. Károly 
bácsi fejét ingatja. Tasnádon és Székelyhídán, ott még vannak. 
Eszembe jut, hogy Kölcseyék Álmosdról kocsin ide jövet e két faluban 
szálltak meg a rokonoknál. 

Útban visszafelé arról beszélgetünk, hogy van-e még nemzet a 
világon, amely himnusza szerzőjének szülőházát áruba bocsátotta 
volna? Mert a Kölcsey ét bizony valamikor még az 1920-as években 
vásárolta meg a sződemeteri görögkeleti egyház. 

Az utolsó döbbenetes kép, amely Saukáról megmaradt bennem, 
egy vadul vágtató, nyakán nehéz láncot csörgető, gyönyörű szürke 
ló. A templomudvarról figyeltük, hogyan rúgkapál a központban egy 
villanyoszlophoz odakötve. Valaki meg is jegyezte: lovat láncon még 
nem látott. Ezzel a ló így lehetett, mert egyszer csak szemünk láttára 
bizonyította: így bánni büntetlenül állattal sem lehet. 

1995. 

VACSORA AZ ÁLMOK VÖLGYÉBEN 

A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola halljában 
pillantottam meg őket először. Az Alpok-Adria Munkaközösség III. 
nemzetközi erkölcsfilozófiai és nevelési konferencia vendégei voltak 
velem együtt. A különös emberpárt - az apró, szelíd tekintetű szöszke 
nőt és a szálfatermetű, kemény arcú kopasz férfit - tulajdonképpen 
csak szokatlan öltözete különböztette meg a konferencia közel száz 



hazai és külföldi vendégétől. A nő testét halványlila, a férfiét 
narancssárga lepel borította. Nyakukban zsinegen lógó kis hímzett 
tarisznya helyettesítette az aktatáskát. A férfi - kitűzője szerint Sivaráma 
Swami - ebből vette ki szövegét, amikor az emelvényre lépett. Magyar 
neve is lehetett valamikor, személyi igazolványában nyilván ma is ez 
áll, mert bár egy pici idegen akcentussal, de hibátlan magyarsággal 
tartotta meg előadását a vallásháborúk jogáról, erkölcséről. Magát 
pedig így mutatta be: a Krisna-hívők képviselője. Nem Indiából 
érkezett, csak innen, Kaposvár közvetlen közeléből, Somogy vámosról, 
ahol a magyarországi Krisna-hívők központja található. 

Derengeni kezdettek bennem egy rádióriport döbbenetes emlékei. 
Özvegy, magányos édesanya panaszolta, hogy erőszakkal elszakították 
tőle egyetlen támaszát, a fiát. Csak fiatalokat környékeznek meg, 
módszeresen manipulálják őket. Aki belép közéjük, az gyakorlatilag 
meghal a társadalom számára. Éheztetés, szellemi alultápláltság, látástól 
vakulásig tartó robot képei társultak fantáziámban az anya 
kesergéséhez. Amolyan szögesdróttal körülzárt, modern rabszolgatartó 
kommunának képzeltem a somogyvámosi Krisna-völgyet. Ezért is 
ragadtam meg az elsők között a lehetőséget, amelyet a Sivaráma 
Swami és kísérőnője által szervezett kirándulás kínált a magyarországi 
Indiai Kulturális Központba. 

.. .Lankás somogyi tájon suhan az érdeklődőkkel színültig megtelt 
Ikams. Félórányira Kaposvártól fogynak a falvak, és kezdődik Csokonai 
„rengeteg Somogysága", ami azért inkább csak művelt parkerdő a 
Kárpátokhoz képest. Tükörsima aszfaltúton gurulunk le az álmok, 
azaz Krisna-völgyébe. Mert amit az itt letelepedett hatvan magyar 
Krisna-hívő férfi és nő már valóságnak lát és látnivalóként mutogat, 
az egyelőre csak álom. Szóval hogy is mondjam, hogy ne sértsem 
meg őket? A prospektus valamivel szebb a valóságnál. Persze ami 
van, az sem semmi, mondhatnám pestiesen. Európa legnagyobb hindu 
templomának alapja művelődési és imaház, vegetáriánus étterem, 
ajándékbolt, kézművesműhely, tehénfarm - mindez már realitás. És 
az a megálmodók és kivitelezők - a somogyvámosi krisnások 
közössége is. 

Hogy hol laknak ezek a magyar éghajlatnak nem egészen 
megfelelő módon öltözködő, arcukat gangeszi fehér agyaggal dekoráló 
és valami boldog megszállottságot sugárzó fiatalok, azt nem sikerült 
megtudnunk. Nyitottság ide, nyitottság oda, minden az ő életükből 
sem tartozik a nagy nyilvánosságra. Majd egy másik alkalommal -
ígéri a kedves, több nyelvet beszélő idegenvezető. És elmondja, hogy 



hozzájuk bármikor eljöhet, s ameddig tetszik, addig maradhat bárki. 
Nem kell meghívó, sem ajánlólevél. A belépési nyilatkozat is szóban 
hangzik el, és vissza is lehet vonni. 

- És előfordul, hogy vissza is vonják? - kíváncsiskodunk. 
- Igen - válaszolja már a vegetáriánus vacsora közben házigazda 

asztaltársunk, s kicsit kelletlenül, de bevallja: úgy hetven százalékban. 
De hát kik is ezek a Krisna-tudatú furcsa magyar fiatalok, akiket 

öltözetük miatt az utcán indiaiaknak néznek? Hol érkezett akkorát 
véteni velük szemben az európai kultúra, a kereszténység, a nemzeti 
közösség, a család, hogy ilyen látványos módon hátat fordítanak nekik. 
S teszik ezt ifjú emberek, gyakran tanári, orvosi, könyvtárosi diplomával 
a zsebükben. 

Egyszerű volna azt gondolni, hogy elfogta őket a vágy valami 
iránt, ami pótolhatatlanul kimaradt az életükből. S hogy ki volt Krisztus, 
nem akadt, aki elmagyarázza nekik, hogy ki volt Krisna, azt viszont 
igen. A probléma azonban bonyolultabb annál, minthogy vallásivá 
egyszerűsítsük. Vendéglátóink sem győzik hangsúlyozni: a Krisna-
tudat nem csak vallás - életmód és életforma is. Ennek az életformának 
az alapja az az „örökre szóló törvény", amely a hinduk ősi szent 
könyveiben, a Védákban található. A Védák, noha bölcseletüket a 
nomád állattenyésztő törzsek műveltségi fokának megfelelően 
fogalmazták meg, nemcsak jelképes mítoszi elemeket, hanem bizonyos 
tudományos felismeréseket is tartalmaznak - tudom meg. 

A Védák olyan tudományos kérdésekkel foglalkoznak például, mint 
a világ eredete, létrejöttének oka, jövőbeni sorsa. A nagy titok, az 
Ismeretlen fürkészése közben született felismerések és feltételezések a 
Védák ban világképpé álltak össze. Ennek középpontjában Isvara, az 
„Úr", a létfolyamat indiai felelőse áll. Tevékenységének három fázisa: a 
teremtés, a fenntartás és a pusztító vég, amely egyúttal újraszületés is. 
Ezt az állandó átalakulást maga Isvara is példázza. Ő Brahmá, a teremtő; 
Visnu, a fenntartó; és Síva, a pusztító, de megújító is. 

A Védák leíratlanul szálltak apáról fiúra, az indoárja társadalom 
szellemi vezetői, a brahmanok között, míg i. e. a század táján - ekkor 
honosuk meg az írás Indiában - lejegyezték. Ettől kezdve a brahman-
papok, a Védák elvont fogalmait titkos tanokként, bizalmasan 
magyarázták legfejlettebb elméjű tanítványaiknak. így jött létre a 
brahmanizmusnak nevezett vallás, amelynek egyik felekezetét a Visnu-
, a másikat a Síva-hívők alkotják. 

A Krisna-követők Isvara leglényegesebb megnyilatkozását 
Visnuban látják, aki minden új korszak kezdetén testet ölt, megjelenik 



az emberek között, hogy legyőzze a gonoszat és helyreállítsa az 
igazságot. Visnu isten legutóbbi megtestesülése Ráma és Krisna volt, 
akiről a Rámajana, illetve a Mahábhárata szól. 

Krisnában Visnu azért öltött testet, hogy megerősítse az ősi törvényt, 
a Karmát. A Karma-tan azon a meggyőződésen alapszik, hogy az 
élőlények nemcsak egyszer élnek, hanem újabb és újabb formákban 
öltenek testet. Azt pedig, hogy az újabb születés alkalmával magasabb 
vagy alacsonyabb rendű létformákba lépnek-e, erkölcsi magatartásuk, 
cselekedeteik szabják meg. A Karma szó ugyanis a tettek 
következményét, a sorsot jelenti. Törvénye egyetemes, még a hindu 
istenek sem mentesülnek érvénye alól. 

Érdemes odafigyelni arra, ahogyan a Karma-tan az emberi sorsok 
alakulásában az egyéni erkölcsi felelősséget hangsúlyozza. Az isteni 
törvény szerinte csak megszabja az elvet, de nem szól bele az 
újraszületési folyamatba. Ezt teljes mértékben az emberekre bízza. 
Az élők világában nincs éles határvonal - vallják a Krisna-hívők - a 
létfokozatok között. Állatból ember, emberből istenség is lehet. 
Ugyanez érvényes fordítva is. A Karma szerint a legmagasabb létformák 
sem örökkévalók. Legfeljebb az élettartamuk hosszabb, mint az 
alacsonyabb fokozatban született lényeké. 

Brahma, a teremtő sem él örökké. Élettartama száz brahma-év. 
Ha tudjuk, hogy egy brahma nap időtartama 8 640 000 000 földi 
évvel egyenlő, s ilyen háromszázhatvan van egy esztendőben, akkor 
kiszámíthatjuk, meddig tart egy Brahma-korszak. Tudomásul veszem, 
hogy jelenleg a Brahma-időszámítás 1 955 188 095-ik évében élünk, 
amely két utolsó számjegyében érdekes módon a mienkkel egyezik. 

A Krisna-hit azt tartja, hogy Visnu a jelenlegi korszak végén újabb 
megtestesülésben, kezében karddal, hófehér paripa hátán fog megjelenni 
a földön, hogy megbüntesse a rosszat, és fölmagasztalja a jót. 

Ez volna hát az a titokzatos tudás, amely az európai kultúrától 
megcsömörlött embert üdvözítheti? Ezt így Krisna-völgyben nem 
jelentették ki. De Sivaráma Swami előadásának, mint ahogy az indiai 
ízekben gazdag vacsora elköltése közben kötetlen eszmecserének 
középpontjában is, az erkölcs állt. Ebből értettem meg, mit keresnek 
az önmegtartóztatást, önfegyelmet, az egyéni igények minimálisra 
csökkentését komolyan vevő Krisna-hívők között a mai magyar élet 
menekültjei. 

A régi rendszer lelkeket bénító évtizedei után az emberben, 
különösen a fiatalban, elemi erővel tört fel a vágy a fellélegzésre, a 
gerincek kiegyenesítésére. A semmibe vett, a párt, az ügy oltárán 



feláldozott, lenézett alattvaló szeretne szabad, autonóm lénnyé válni, 
érezni, hogy ő személyiség és ugyanolyan fontos, mint a nagybetűs 
Társadalom. Csakhogy a politikai és gazdasági rendszerváltással sehol 
a világon nem szokott lépést tartani az erkölcsi is. A lelki megtisztulás 
folyamatát törvényileg szabályozni, irányítani nem lehet. Az erkölcsök 
alakulására nem az írott szabály - az élő példamutatás lehet hatással. 
És nézzünk szét magunk körül: milyen erkölcsi példával szolgálnak 
többségükben az új társadalmi rend hangadói és haszonélvezői? 

Épp ez az, amiből a lelkiismeretük tisztaságára kényes, önmagukkal 
és környezetükkel szemben jogosan igényes fiatalok nem kérnek. 
Amit itt, Somogyvámoson rendkívül kemény fizikai és szellemi 
erőkifejtéssel megpróbálnak a vágyálmok szférájából a valóságba 
átplántálni, az a szó legnemesebb értelmében vett világmegváltás -
kicsiben. Terveik közt szerepel egy biofarm, ingyenkonyha, 
természetgyógyászati központ, oktatási intézmények létrehozása. Hogy 
minderre miből futja, és miből lesz majd villanyuk, vezetékes vizük, 
azt nem sikerült megtudnom. Mint ahogy azt sem, mitől válik az 
ember itt, Európa közepén, Krisna-hívővé. Sejtem, hogy nem 
ötletszerűen, önmagától. Hogy sem azt a 150 hektár földet, amelyet 
megvásároltak és kineveztek Krisna-völgynek, sem a nyakukban lógó 
kis tarisznyákból időnként előkerülő mobiltelefonokat nem kétkezi 
munkájukból és nem az utcán gyűjtött adományokból vették. 
Hittestvéri hálózatuk immár az egész világra kiterjed. Kis, fehér vert 
falú indiai mintájú templomukban monoton zenei kíséret mellett 
imaszőnyegen ülve talán tegnapi rocksztárjelöltek éneklik, hogy „Hare 
Krisna, hare Ráma", bibliájukként pedig a Bhagavad-gítá angol kiadását 
mutogatják. 

A szanszkrit nyelv rejtelmeibe be nem avatott gyanútlan európai 
azt hiheti, íme a mi Ótestamentumunknál is ősibb forrása az igaz-
ságnak. Ki tudja azt közülünk kapásból, hogy a titokzatosan hangzó 
Bhagavad-gítá nem más, mint az ismert indiai eposz, a Mahábhárata 
egyik önállósult fejezete. Vekerdi József, a napjainkban méltatlan 
körülmények között nyugdíjazott világhírű magyarországi 
szanszkritológus szerint A Magasztos éneke. „A nagybetűs Magasztos 
ugyanis Visnu istennek a jelzője. Mint már tudjuk, az ő nyolcadik 
megtestesülése Krisna, akinek szintén van állandó jelzője: Góvinda. 
1924-ben „tehénőrző"-nek fordította magyarra. Az indiai ősvallás 
magyar követői ettől még Krisnát istenként tisztelik ma is, a Bhagavad-
gítát pedig erkölcsi kódexüknek tartják. A legújabb magyar 
Világirodalmi Lexikonban ezt olvashatjuk róla: „Vándor énekmondók 



előadásában két évezreden át az írástudatlan falusi tömegek legfőbb 
szellemi tápláléka volt." Aki nem nézett utána, az nem tudhatja, hogy 
magyar fordításban már három változata is létezik. A két utóbbi hiteles-
ségét épp Vekerdi József ellenőrizte. Bocsásson meg nekem Sivaráma 
Swami, de én nem hiszem, hogy ezt a 700 versszakos szankszrit 
tankölteményt ők jobban le tudják angolról fordítani, mint tette azt 
Baktay Ervin, Tóth Edit vagy Szerdahelyi István. Elismerem, hogy 
finom volt a vegetáriánus vacsora, hogy egészségesebb villany nélkül, 
a napkeltéhez és napnyugtához igazodva élni, nem borzadok a friss 
levegőtől és a mezei munkától sem. De beprogramozni magam arra, 
hogy reggel fél négytől fél nyolcig naponta vallást gyakoroljak, utána 
a második étkezésig közhasznú tevékenységet folytassak, és hogy 
mindig csak azt csinálhassam, amit a közösség, és soha ne legyek 
egyedül akkor, amikor arra vágyom, én képtelen lennék. 

így érezhették kollégáim is, mert a közösség napirendjét vázoló 
fiatalembernek nekiszegezték a kellemetlen kérdést: 

- És mi van akkor, ha én reggel hatkor már olyan éhes vagyok, 
hogy elszédülök? 

A választ hitetlenkedve hallgattuk: 
- Egy Krisna-hívővel ilyesmi nem fordulhat elő. Mi eszköznek 

tekintjük a testet a lelki lény kialakításához. Mi megtanultuk szabályozni 
biológiai szükségleteinket. 

- A szexualitást is? - kérdi kajánkodva egy férfikolléga. 
- Csak szerzeteseink számára kötelező a cölibátus, a közösség 

más nő- és férfitagjai össze is házasodhatnak. Én is nős vagyok -
hangzott az egyenes válasz, és következett a szemrevaló kis szőke 
feleség bemutatása. 

Valaki már az autóbuszban, a visszaúton, a telepen szerzett színes 
információkockák összerakása közben szolgált a témához azzal a 
kiegészítéssel, hogy a szexuális élet a közösségben a házastársak 
számára is csak utódnemzés céljából engedélyezett. 

- Hát ezért nem leszünk mi Krisna-hívők - pajzánkodott a férfinép 
fiatalabbja. 

- Csak tudnám, mitől olyan boldogok - sóhajtott fel egy ismert 
filozófusnő. 

Én azon töprengtem, amit hosszabb fontolgatás után a volt magyar 
szakos tanártól bátorkodtam megkérdezni, egy pillanatra megtörve 
az egzotikus illatú, gyertyafényes vacsora varázsát: 

- Milyen nemzethez fognak majd tartozni azok a gyerekek, akik 
Krisna-völgyben születnek? És mit fog számukra jelenteni ez a szó: haza? 



.. .Aznap este sokáig nem aludtak ki a Csokonai Vitéz Mihályról 
elnevezett főiskola kollégiumának fényei. Filozófusok, pedagógusok, 
magukat felelősnek érző értelmiségiek kerestük a magyarázatot a 
Krisna-völgyre. De csak abban tudtunk megegyezni, hogy nem ez 
volt az a jövendő, amelyet Csokonai jósolt az első oskolának a 
Somogyban, s hogy egy lelketlen világban kellenek az illúziók. 

1995. 

RÓMA MINDANNYIUNK HAZÁJA 

A Piazza del Gesu-n ülök, négyszemközt Rómával. Ha volna a 
közelemben valaki, aki magyarul is értene, arra kérném, csípjen meg, 
ébresszen fel végre abból az álomnak is túl szép, már több órája tartó 
révületből, amelybe a MALÉV Budapest-Róma reggeli járata 
beleringatott. Miközben a tegnapelőtt még elérhetetlennek hitt látvány 
csodájával lassan eltelek, szeretnék megbizonyosodni afelől, hogy 
én kuporgok itt, egy kis cukrászda teraszán, a jezsuiták római 
főtemplomával szemközt, mákszemnyivé zsugorodva a nagyság és 
fenség eme monumentális megtestesülése előtt. 

Hogy a bennem lappangó bizonytalanság nem a hatás kedvéért 
való költői túlzás csupán, és a másokkal megosztani kívánt élmény 
szempontjából elhanyagolható tényező volna, arra vonatkozóan 
idéznem kell legalább vázlatosan az előzményeket. Azt hittem, hogy 
a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra én is olyan meghívót 
kaptam, mint a többiek. A kijevi olasz konzulátuson azonban kiderült, 
hogy nem: nekem másolatot küldtek az eredeti helyett. Hiába volt a 
fogadkozás, hogy nem én vagyok ludas a cserében, hogy nem is 
csak hallgatni, előadni mennék a Róma-Nápoly helyszínnel 
megrendezésre kerülő tudományos fórumra, a szabály az szabály 
taljánéknál is. Ha Magyarország kijevi nagykövete, dr. Tóth Loránd úr 
- akinek hálás köszönetemet ezúton is tolmácsolom - , reménytelennek 
látszó ügyemet nem veszi pártfogásába, valószínűleg sosem érintette 
volna a lábam Itália földjét. Most mégis itt vagyok. S bár az autóbusszal 
érkező csoportból kimaradtam, mégsem utaztam egyedül. Hubay 
Miklós társaságában, felülmúlhatatlan idegenvezetését élvezve 
vonulhattam be az Örök Városba. 

Amikor osztrák átutazó vízum nélkül az utolsó percben „Lesz, 
ami lesz" jelszóval Budapest felé vettem utam, egy bölcs barátnőm 



így vigasztalt: „Ami ilyen rosszul kezdődik, annak jól kell 
folytatódnia." 

- Bár minden jóslata így teljesülne - gondolom, a szerencsés 
véletlen adta, lovagias útitársamra, a Kossuth-díjas drámaíróra, a Rómát 
saját tenyereként ismerő, évek óta itt tanító egyetemi tanárra várva, 
aki szintén a kongresszusra igyekszik, s most felugrott csomagjaival a 
lakására, pár percre kettesben hagyva engem a Várossal. 

Dehogy jut eszembe a kezembe nyomott pénzen üdítőt vagy kávét 
rendelni. Róma bódító, babér- és oleanderillatű levegőjét hörpölöm, 
s lassan felfogom, hogy itt vagyok. Nem érzem magam idegennek az 
előttem ráérősen gomolygó emberáradatban, ismerős szavakat vélek 
felfedezni a számomra ismeretlen olasz nyelvben. Mire megérkezik a 
taxi Hubay professzor úrral, már biztosan tudom: Rómában otthon 
vagyok, akárcsak Lászay János, a Szent Péter-székesegyház egykori 
gyóntatója, akinek sírfeliratából származik a mondás: „Róma 
mindannyiunk hazája." 

A Leonardo da Vinci légikikötőtől az egyetemig elsuhannak 
mellettem a jelenbe átmentett múlt méltán csodált építészeti remekei: 
a Colosseum boltíves árkádjai, a kupolás Pantheon, a Fórum Romanum 
fényűző palotáinak régi dicsőségét hirdető párkányzattöredékei és 
oszlopcsonkjai, a Róma jelképeként ismert Angyal-vár, Gábriel 
arkangyal messzire látszó bronzszobrával a tetején, végül a töméntelen 
látnivalót egyszerre elhomályosító két szomszédvár: a Capitolium és 
a Vatikán. Mindez pazar virágos díszbe öltöztetve, a patinás sötét falú 
barokk paloták és az apró világos téglaburkolatú, négy emeletnél 
nem magasabb modern villák fölé nyúló pálmák, cédrusok, futó- és 
kúszónövények sokaságával ékesítve. Minden zsebkendőnyi tér, belső 
udvar, járdasziget virágnak, fának, bokornak ad életet. A tetőteraszok, 
az erkélyek ízléses dísze is a virágcserép. Templomnál - állapítom 
meg magamban - csak virágból van több Rómában. 

Már az első nap beigazolja a közmondást (nem tudom, az olaszok 
ismerik vajon): „Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet". Az 
előadások után fogadásra kell eljutnunk a Nemzeti Könyvtárba, onnan 
pedig tömegközlekedéssel „haza", a város másik végén, a Szent István 
Házban lévő szállásunkra. Tévelygéseink közben konstatáljuk: az 
olaszok hihetetlenül segítőkész, jóindulatú emberek. A buszsofőr, 
akinek a Via del Casalettót nevezzük meg úticélunkként, kiszáll 
fülkéjéből és elindul velünk a hatalmas Termini pályaudvaron keresni 
a nekünk legmegfelelőbb járatot. Azt megtalálva, nem mulasztja el 
megkérni kollégáját, figyelmeztessen már bennünket, hol, melyik 



buszra kell majd átszállnunk. Közben mind a két pilóta olyan őszinte 
örömmel nevet és magyaráz (csak értenénk, mit!), mintha a kontinens 
aktuális gazdaságpolitikai válságát sikerült volna megoldaniuk. 

Vajon azért olyan barátságosak, kiegyensúlyozottak az olaszok, 
mert itt déli 12-től délután 4-ig ebédelni és pihenni szokás? Ehhez a 
szokáshoz alkalmazkodnak az üzletek, a bankok, a hivatalok is, 
amelyek este 8-ig tartanak nyitva. Talán ezért nincs tülekedés, rohanás 
Rómában. De nincs kóbor kutya, koldus és részeg ember sem. Van 
viszont motoroller, bicikli, robogó minden mennyiségben. Öröm nézni, 
ahogy lavíroznak a tömött kocsisorok között lányok, fiúk, főleg 
egyetemista fiatalok. És nem rázzák az öklüket rájuk a büszke 
csodakocsisok, nincsenek napirenden a gázolásos balesetek. Talán 
Rómában, a kereszténység központjában komolyabban veszik a 
Tízparancsolat némely tételeit, mint a mi templomainkban? Hubay 
professzor úrtól hallottam egy elgondolkoztató történetet. Róma egyik 
legszebb barokk palotájának, a Jézus-templomnak a szomszédságában 
levő Palazzo Altieri homlokzatán van egy ablakocska és egy oda 
nem illő, az épület egészének stílusától elütő ajtó. Állítólag azért, 
mert azon a helyen egy szegény özvegyasszony lakott, aki semennyi 
pénzért nem volt hajlandó viskóját a palotát építtető Altieri bíborosnak 
eladni, noha az a környező házakat már sorra megvásárolta és 
lebontatta. Igazságért a szemben álló felek a pápához fordultak. X. 
Kelemen utasította az építészt, dolgozza át úgy a tervét, hogy az 
özvegyasszony háza sértetlenül megmaradjon, a palotát fölé és köré 
építse. Jó volt hallani, hogy 300 évvel ezelőtt Rómában a szegénynek 
is igaza lehetett, és látni, hogyan tud itt ma is békésen együtt élni az 
antik és az új. 

1996. 

PIRIPÓCSRÓL A PARNASSZUSRA 

Úti élmények Debrecen és Békés között 

Amikor felkért a Körösi Nyári Akadémia, hogy tartsak előadást a 
kárpátaljai magyar irodalomról, nem sokat mondott nekem a meghívók 
furcsa titulusa: Békés-Tarhosi Baráti Kör. Később kiderült, hogy Tarhos 
Békés város egyik önállósult része, fő nevezetessége az a híres-neves 
grófi kastély (ma zenepavilon), amelyben Gulyás György helyi 



pedagógus, később országos hírű karnagy kezdeményezésére, Kodály 
Zoltán közvetlen támogatásával az 50-es évek elején beindult 
Magyarország első általános és középfokú ének-zeneiskolája. Az utóbbi 
években ennek az elhamarkodott kormányrendelettel megszüntetett, 
felbecsülhetetlen értékű tanintézménynek a hagyományait törekszik 
felújítani egy volt tanárokból és tanítványokból álló baráti kör. Ők 
indították az ének-zenei és nyelvi-irodalmi szekcióból álló nyári 
tanfolyamot, amelyre az én meghívásom is szólt. 

... Amint elhagyja az autóbusz Debrecent, alig félórás suhanás 
után a Nadányi Zoltán életét megkeserítő faluvárosbán, 
Berettyóújfaluban találom magam. A városkép nem indokolja a „bihari 
trubadúr" súlyosan vádoló kifakadását: Ez a falu várost evett. Viszont 
elég felidéznünk a Piripócs-versek néhány szellemes darabját, hogy 
megértsük és megbocsássuk a költő fölényes vélekedését a lelkétől 
idegen mezővárosról: 

Megalakult hát Piripócson 
az irodalmi társaság. 
Elogy a világba kirikoltson: 
Piripócs Parnasszusra hág.' 
Hat elnöke van máris, lám csak, 
ennek a tisztes társaságnak, 
ebből a hatból öt díszelnök. 
Nagysúlyú férfi minci a hat, 
ekkora súly és dísz alatt 
az irodalom szinte felnyög. 

Az asztal végen méla költő, 
a műsoron se tündökölt ő, 
itt is szerény és hallgatag. 
Ő nem díszelnök. Ő a tag. 

(Díszelnökök) 

Ez az örökös tagságra ítélt XX. századközépi méla dalnok, a szépség 
és a szerelem szentségének megszállott védelmezője a vidékiség 
szinonimájává vált Piripócson még mindig nem foglalta el méltó helyét 
az irodalmi köztudatban. Pedig magam is tapasztaltam, mennyivel 
könnyebben megjegyzik a diákok az ölelkező rím képletét, ha egy 
ilyen Nadányi-példával illusztráljuk: 



Tücsök cirpelt, aludtak már a fészkek, 
és én se néztem rád, és te se énrám, 
csak felfelé, a csillagokba, némán, 
s a csillagok mély csendben visszanéztek. 

(Ezüsthálóval foglak) 

Igaza van Kosztolányinak, amikor szóvarázsnak nevezi ezt a 
költészetet, és Karinthynak, aki telivér lírai ötleteiért lelkesedik. Maga 
Nadányi keveset adott a korabeli költői stílusdivatokra, ő inkább a 
magához hasonló nagy magányosokra, Csokonaira és Bessenyeire 
esküdött, már csak a földrajzi közelség okán is. 

Berettyóújfalut Bakonszegtől, Bessenyei György bihari remeteéveinek 
odújától csak az időnként eszeveszetten áradó Berettyó választja el. 
Nadányi még zöldnek látta a folyót és puhának a csendet, amely a 
lármás, fényes Bécs után itt megpihent testőrt ölébe vette. Épp az idézett 
Nadányi-vers tanúskodik az ősi pogány temetkezési szertartásról is, 
amelyet az egymással civakodó református és katolikus felekezetekből 
egyaránt kiábrándult felvilágosult író-filozófus magának megrendelt. 

Itt nyugszik ő, Bakonszegen. 
Nem Bécsben és nem egyebütt. 
Lovával együvé feküdt, 
kifent bajusszal, délcegen. 

(A testőr) 

Az életrajzi igazsághoz hozzátartozik, hogy Bessenyei György 
hamvai ma nem itt, ebben a műútról nem is látszó, csak a nyíl által 
mutatott kis bihari faluban porladnak, hanem Nyíregyházán, 
díszsírban, pompás fehérmárvány emlékmű alatt. Napjainkra szerző 
és modellje esetében egyaránt bizonyságot nyert az is, amit A testőr 
két befejező versszaka így konstatál: 

Ült csendben a tornác zugán 
és nézte a bukó napot. 
Aztán a toll után kapott, 
utolsó szalmaszál után. 

Bizony utolsó szalmaszál, 
bizony, fuldok.lik, aki él. 



De aki több a többinél, 
e szalmaszállalpartraszáll. 

Átkelve a Körösök egyikén, én is szívesen szálltam volna partra 
például Gyomaendrődön, hogy megnézzem az 1882-ben alapított híres 
Kner-nyomdát, a modern magyar könyvművészet bölcsőjét, ahonnan 
a Monumenta litterarum és a Kner klasszikusok sorozatai kikerültek. 
A XVII. században már volt egy európai hírű nyomdászunk: Tótfalusi 
Kis Miklós, aki amszterdami műhelyében héber, görög, örmény, grúz 
betűket metszett. Utána Kner Izidor és Imre, apa és fia, a két gyomai 
tipográfus adta vissza a magyar nyomdászatnak azt a fényét, amelyről 
az 1937-es párizsi világkiállítás nagydíja tanúskodik. 

Gyomát elhagyva nem sejtettem, hogy további utam Békés felé 
még két olyan helységet tartogat, amely szintén maradandóan beírta 
nevét a magyar irodalom történetébe. Az egyik Dévaványa, a XX. 
századi magyar Villon, Ladányi Mihály szülőfaluja. Az ideológiai 
korlátokat látványosan döntögető, semmiféle elvárást, illemet a 
költészetben tisztelni nem hajlandó, kínjában vagánykodó fővárosi 
szegénylegénynek bizony nem sok babér termett a Kádár-i 
konszolidáció idején. Pedig, ahogy egyik kötetének a címe is tanúsítja, 
élhetett volna gyönyörűen. Ha nem akar folyton tüntetni az 
őszinteségével és élhetetlenségével a képmutatók és ügyeskedők 
világában. De őt nem csábította a lehetőség, hogy a költői szakosztály 
elnöke legyen, zsíroskenyéren is eléldegélt. S ha az is elfogyott, 

Ilyenkor verset írtam, 
s dacban és révületben 
álmodtam át az éhes éjt 
az ügyes érdekek szendergő városában 
a szépség huligánjaként. 

(Azt hiszem, semmi kétség) 

Vajon korai halála után visszafogadja saját Piripócsa Parnasszus 
felé kószáló fiát? Az autóbusz ablakából semmi jele nem látható. 

Mezőberény, a Békés megyei egykori mezőváros, ahol 1849 
júliusában két hetet töltött családjával Petőfi Sándor, szépen kinőtte 
magát. A magyar kultúra történetében játszott szerepét Petőfi mellett 
másodunokatestvére, a festőművész Orlay Petrics Soma is öregbítette. 
Ő, Jókai és Petőfi 1841-1842-ben a pápai kollégiumban tanultak együtt. 
Adatok Petőfi életéhez című írása Petőfi életrajzának fontos forrása. A 
költő arcvonásai is leginkább az ő ecsetje nyomán rögződtek bennünk. 



Orlay Pétries Soma vásznai életének különböző szakaszaiban 
örökítették meg Petőfit. A legismertebbek közülük: Petőfi Debrecenben, 
Petőfi pesti lakásában, Petőfi Mezőberényben. 

Az utóbbi cím Németh László egyfelvonásos drámáját is eszünkbe 
juttatja, amely Petőfi életének utolsó két hetét rekonstruálja. Számos 
keserves kudarc, méltatlan megaláztatás után húzódik a költő 
Mezőberénybe. Minden oka megvan rá, hogy hátat fordítson a nemzet 
nagy élet-halál küzdelmének, de annak is, hogy az oly sokszor 
megjósolt nagyszerű halálba rohanjon. Németh László nem a hősihalott-
jelöltet látja a mezőberényi Petőfiben, hanem a bukva győző hőst, aki 
felül tud emelkedni korának kicsinyes értetlenségén és saját emberi 
gyöngéin is. 

Ennyi memorizálás, inkább belső, mint külső irodalmi élmény 
után érkeztem meg Békésbe. Számomra kicsit váratlanul, mert a várost 
messzire látszóan nem jelzik a szabvány-toronyházak, városszéli 
lakótelepek. 

A Fekete- és a Fehér-Körös találkozásánál épült ősi településnek 
szerencsésen sikerült megőriznie eredeti arculatát. Mivel a múlt század 
végén megindult folyószabályozási, út- és vasútépítési munkálatok 
elkerülték Békést, és gyorsabb ütemű fejlődéshez segítették a 
szomszédos Békéscsabát, a megyeszékhely oda települt át. Az 1405-
től városi jogú Békés csak 1973-ban emelkedett újra városi sorba. Ez 
a tény nem kedvezett Békés ütemes iparosodásának, viszont 
hozzájárult a múlt jellegzetességeit is őrző városkép megmaradásához. 

A Széchenyi téren, a városközpontban például megóvták a 
modernizálástól annak az öreg református parókiának az utcai 
homlokzatát, amelyen egyik emléktábla Arany János, a másik Karacs 
Teréz békési tartózkodását nem hagyja feledésbe veszni. Arany 1851-
ben Nagykőrösre utaztában szállt meg a békési református esperesnél. 
Karacs Teréz, a magyar nőnevelés úttörője 1880-ban került ide 
rokonaihoz, miután a Bach-rendszer állástalanságra, s így 
nyugdíj vesztésre ítélte. A parókia szomszédságában megcsodáltam a 
copfstílusú műemlék református templomot. Aztán a tér másik sarkába 
nézve sajnálattal állapítottam meg, hogy nemcsak nálunk, Munkácson, 
azért itt sem kegyelmezett a modernizáció annak a háznak, amelyhez 
Munkácsy Mihály emléke kötődik. Különben az egyetlen közvetlen 
kapocs, amelyet Békés és Kárpátalja között sikerült kikövetkeztetnem, 
Munkácsy Mihály volt. 

Felfedezésemet azonnal közöltem is vendéglátóimmal, mire 
kezembe adták a nyári tanfolyam programját azzal a sokat sejtető 



buzdítással, hogy lapozzak csak bele. Megtettem. És csodák csodája, 
a két szekciót elválasztó betétként Horváth Sándor A zene velünk 
marad című versét fedeztem fel benne, amely így fejeződik be: 

Jöjj közénk, zúgjon száz csodád, 
megteremtve bennünk a harmóniát. 

Erre szövetkezett a Békés-Tarhosi Baráti Kör, idei nyári 
rendezvényeivel is fényesen bizonyítva, hogy Piripócs felől is fel 
lehet jutni a Parnasszusra. 



MÚLTUNK, JELENÜNK 

AZ ÉRTELMISÉGIEK ÉS SZEREPÜK A 
MAGYARSÁGTUDAT MEGTARTÁSÁBAN 
KÁRPÁTALJÁN AZ EZREDFORDULÓN 

Ш. Kárpát-medencei kisebbségi értelmiségi fórum 

Nem kell felső filológiai képzettség ahhoz, hogy az „értelmiségi" 
névszót, a megismerő tevékenység legmagasabb fokát, a logikus 
gondolkodás képességét jelentő „értelem"-től származtassuk. A csak 
fizikai erőkifejtésre korlátozódó kétkezi munka már az ókorban 
különvált és alacsonyabb besorolásba került az ész, az intellektus 
intenzívebb tevékenységét igénylő szelleminél. A szellemi munkát a 
történelmi fejlődés során egyre nagyobb respektus övezte a fizikainál. 
Erről az is tanúskodik, hogy a régi Magyarországon a nem nemes 
értelmiségit „honorácior"-nak, azaz tiszteletben állónak titulálták. A 
honoráciorokat több olyan jog is megillette, mint a nemeseket. Egyes 
megyékben például már 1848 előtt szavazhattak. Szóval értelmiséginek 
lenni a XIX. században még rangot jelentett Magyarországon, mint 
ahogyan egész Európában is. 

Az értelmiség társadalmi értékének devalválódása 1917 
októberében, tőlünk keletre indult el. És bár az úgynevezett „útitársak" 
rehabilitálása a sztálini birodalomban már a 20-as évek végén 
elkezdődött, a hazafias érzelmű orosz értelmiséggel szembeni örökös 
gyanút mint ideológiai alaptételt a szovjet típusú társadalmi struktúrák 
is átörökölték a második világháború után. 

Amikor úgy 30 évvel ezelőtt a magyar nyelv hétkötetes értelmező 
szótára megjelent, nem gondoltunk arra, hogy három évtized múltán 
több definíciójával együtt ez is elavul: „Értelmiségi az, aki a 
társadalomnak hivatásszerűen szellemi munkával foglalkozó rétegéhez 
tartozik." Érdemes odafigyelni, kiket sorol a szerző az értelmiség 
kategóriájába: az írókat, művészeket, tudósokat, pedagógusokat, 
mérnököket, orvosokat, ügyvédeket, műszaki és mezőgazdasági 
alkalmazottakat. Kétségtelen, hogy 30 évvel ezelőtt az egyház 



elhanyagolható tényezőnek tűnt a társadalmi felépítmény egészében. 
Na, de milyen alapon maradtak ki a tételes felsorolásból az 
egypártrendszer oly fontos funkcionáriusai és államhivatalnokai, a 
politikusok és a kultűrpolitikusok, a pártirányított sajtó egének ötágú 
hullócsillagai? Ők talán nem voltak értelmiségiek? - kérdezhetnénk 
ma, de minek. 

A mi dolgunk, akik eljöttek erre a fórumra, és akik távolmaradtak, 
az, hogy végiggondoljuk néhány épp itt és most aktuális, de esetleg 
nemzetközileg is jelzésértékű nemzeti sorskérdésünket, amelyeknek, 
ha megoldására nem is, de felvetésére a saját fejével gondolkodó 
ember, ha úgy tetszik, kisebbségi magyar értelmiségi hivatott. 

Sejtem, hogy ez a definíció sem fog osztatlan sikert aratni, mint 
ahogy a MÉKK-nek is pont a definiálásával nincsenek kibékülve 
egyesek. De meggyőződésem, hogy mind az egyént, legyen az 
vajdasági, szlovákiai, romániai vagy épp kárpátaljai magyar kisebbségi 
értelmiségi, mind szervezeteit, megnyilatkozásai, tettei és a közöttük 
tapasztalható eltérések definiálják a legtökéletesebben. 

Kárpátalja egy-két évtizeddel ezelőtt még „terra incognita" volt a 
magyarországi állampolgár számára. Ha azt mondtam, az ungvári 
egyetemen tanítok, visszakérdeztek, hol, az újvidékin? Nem csoda, a 
magyar történelemtanításnak valahogy nem volt célja akkoriban 
tudatosítani, hogy Kárpátalja is a történelmi Magyarországhoz tartozik. 

Pedig ez a hányt-vetett sorsú földdarab, amely a XX. század során 
most ötödször cserélt gazdát, elidegeníthetetlen része annak az illyési 
hazának a magasban, amelynek egyetemes magyar kultúra a neve. 
Szögesdróttal el lehetett ugyan választani Záhonyt Csaptól, de 
semmilyen határszerződés nem iktathatja ki Vörösmarty eposzából 
azt a sort, amely szerint Zalán követét „Ungvár gőgös urához", 
Árpádhoz küldi. 

Nem hagyhatók ki a régi magyar irodalomból Komjáthy Benedek 
Biblia-fordításai csak azért, mert 1533-ban a kárpátaljai Nyalábváron 
készültek. Jó Husztnak várában búcsúzott hazájától Bornemissza Péter, 
Beregszászban prédikátoroskodott a Magyar Grammatikácskát 
összeállító Geleji Katona István. 1629-ben Ungváron született. A 
Márssal társalkodó murányi Venust szerző Gyöngyösi István. 1796-
ban itt temették el Dayka Gábort. A munkácsi várbörtönben 
raboskodott Kazinczy Ferenc. Itt ihlette híres epigrammájára Husztnak 
romvára Kölcseyt, innen írja Úti leveleinek egy részét Petőfi, itt született 
Munkácsy Mihály. Táblák és művek hirdetik, hogy jártak vagy éltek 
itt 1945 előtt Mikszáth Kálmán, Bartók Béla, Szabó Dezső, Ady Endre, 



Krúdy Gyula, Dsida Jenő, Tamás Mihály, Móra Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Lator László és sokan mások is. 

Arról viszont, hogy nem szűnt itt meg lélegezni a magyar kultúra, 
az úgynevezett felszabadulás után sem, a magyarországi közvélemény 
sokáig nem vett tudomást. Kívül rekedtünk az egyetemes nemzeti 
kultúrkörön, ránk sült a bélyeg: kisebbségiek. 

Amikor Arany János Domokos napra c. köszöntőjében 
megfellebbezhetetlen erkölcsi parancsként fogalmazza meg 
szépreményű gróffi tanítványa számára geszti tanítóskodása idején, 
hogy a legfőbb cél a földi létben „embernek lenni mindig, minden 
körülményben", valószínűleg nem sejtette, mit jelent embernek lenni 
kisebbségben. 

Kortársa, Kiss József már saját bőrén tapasztalta. Valószínűleg ő 
az első a magyar irodalomban, aki máig ható érvénnyel zokogja el a 
kisebbségi lét keserveit, imígyen: 

Egy törvényre dobog a szív, 
Kering a vér, eszmél az agy. 
Kivétel nincs, csak egy, csak egy, 
Ez a kivétel, az te vagy! 
Ha védekezel, ingerelsz, 
Ha szótlan tűröd, gyávaság. 
Feljajdulsz, érzékenykeclel, 
S a néma jaj is vall reád. 

Ez a vers, Az ár ellen sokszor fakasztott könnyeket az ungvári 
egyetemen minden kommentár nélkül is a magyar szakos hallgatók 
szemében. Mert mondhassanak a szorgalmas történelemhamisítók, 
az elkötelezett társtettesek akármit, bizony más volt itt a világ a hatalom 
páholyából, és a megbízhatatlanok sündisznóállásaiból nézve. 

Az embernek lépten-nyomon tapasztalnia kellett, hogy valami 
nem stimmel vele. Kipécéz a megyei párttitkár, hogy olyan 
égbekiáltóan ostoba szakdolgozatot íratok, mint például „Az anekdota 
szerepe Mikszáth realista módszerének kialakulásában." Az évzáró 
tudományos konferencián orosz szekcióvezető kollégám jóindulatúan 
tanácsolja, ne foglalkozzak én valamiféle Juhász Gyulákkal, mikor 
van nekünk Puskinunk, Tolsztojunk. Miután Moszkvában, a 
felsőoktatási minisztériumban jóváhagyták, hivatalos írás is érkezett 
róla, mégsem mehetek el a debreceni nyári egyetemre hallgatóimmal. 
Indoklás nincs. Legfeljebb talányos célozgatások. 



Egy döbbenetes eset nyitotta rá a szememet arra, hogy ami velem 
és más kárpátaljai magyarokkal történik, csak egy láncszeme a 
tervszerű, országos asszimilációs folyamatnak. Ukrán nemzetiségű 
orvosnő barátnőm, akinek családja otthon megszokásból az orosz 
nyelvet használta, új lakásba költözött. Boldogságát azonban 
beárnyékolta, hogy kisfia nem akart az új óvodába járni, mert ott 
ukránul beszéltek. Amikor a mama - kissé elkésve - arról próbálta 
meggyőzni csemetéjét, hogy ukránul is tudni kell, és hogy ők maguk 
is ukránok, a gyerek hisztérikus sírásban tört ki, és napok múlva is 
ismételgette, hogy ő nem akar ukrán lenni. Mi mindennek kellett e 
csöppség agysejtjeiben ötéves koráig rögzítődnie, hogy a kisebb 
nemzethez tartozásnak a lehetősége is így megrémítse. Pedig ez a 
nemzet 30 milliós volt már akkor is. Mi ehhez képest a 160-200 ezer 
magyar Kárpátalján? 

Ma, amikor a viszonylagos szabadság nálunk is tépdesi az álarcokat, 
lassan fel lehet mérni, mekkorák erkölcsi vonatkozásban azok a bűnök, 
amelyeket a bukott rendszer sérelmünkre elkövetett. Én ezek listáján 
első helyre egy sajátos embertípus kialakulását tenném, amelyet „homo 
minorisnak" neveznék. 

A kisebbségi magyar jellemképe kétségtelenül más-más vonásokkal 
módosult, a miénktől eltérő áldemokráciákban és a valódiakban is 
valószínűleg. 

Arra kiképzett szociológusok a jövőben felmérik majd, melyek a 
kárpátaljai „homo minoris" jellemző vonásai. Igen tanulságos lehetne 
az is, ha egy ilyen felmérés kimutatná, milyen mértékben tértek el az 
utóbbi fél évszázad folyamán Kárpátalján az értelmiségi 
magatartásformák más népességkategóriákétól , milyen 
kötelezettségeket rótt az értelmiségi lét e régióban egyre fogyó 
képviselőire, s milyen mértékben sikerült ezeket teljesítenünk. 

A felvilágosodás kora óta tudjuk, hogy a „kiművelt emberfő" a 
mindenkori társadalmi haladás aranytartaléka. Ezt a tartalékot rabolja 
a XX. század Kárpátalján folyamatosan. Előbb az első világháború, 
majd a szlovák nemzeti türelmetlenség mohó törlesztési vágya okozott 
pótolhatatlan vérveszteséget amúgy sem nagyszámú értelmiségünknek. 
Aztán újabb világpusztítás és két ellentétes előjelű felszabadítás 
feszegette, eléggé magyar-e, illetve mennyire magyar a magyar 
értelmiség Kárpátalján. Szolyva és a Gulag elsősorban a sommásan 
„bűnös" népnek nyilvánított magyar őslakosság azon értelmiségi 
rétegének a kiirtását célozta, amely idejében nem vallotta magát 
szlováknak vagy ukránnak. 



Az. irányadó, a nemzettudat valamiféle kontinuitásának biztosítására 
képes élcsapatától megfosztott, lefejezett tömeggel - gondolták az 
újraegyesítők - könnyű lesz elbánni. De nem ez történt. 

Mint egykor az egri várban, a férfiak helyére odaálltak az 
asszonyok. Nem hősi pózba merevedett heroinák, nem is lobogó 
fáklyák voltak őt, csak apró, rejtőzködő fények a sötétben, többnyire 
iskolai tantermekben, ahol ügy égtek, mint Batsányi Magyar költő 
idegen messze földön című költeményében az a szimbolikus gyertya, 
mely „setétben lángol, s magát megemésztve másoknak világol". 

Bizony magukat emésztették ők jelképesen és szó szerint is, amikor 
ügy oktattak magyar szóra, hogy azt sem volt szabad kimondaniuk: 
magyar. De a Drávai Gizi nénik, akiknek egy város, egy járás, egy 
megye apraja-nagyja köszönheti ma emberségét és magyarságát, 
szerfelett találékonyak voltak. Emlékszem, hogyan mosolyogtunk össze 
a beavatottak cinkosságával Homoki Böske nénivel, elemi iskolás 
tanítónéninkkel, amikor betette az ajtót maga mögött a magyarul nem 
tudó ellenőr, és mi rázendítettünk, hogy „Ilyen ország nincs több a 
világon." A hasonló eseteket és az állásuk, személyi szabadságuk, 
néha életük kockáztatásával is hitre, helytállásra nevelő kárpátaljai 
magyar elemi és középiskolai pedagógusok neveit is érdemes volna 
egyszer megörökíteni. 

És nemcsak pedagógusoknak vált itt vérükké az ellenzékiség. 
Voltak papok, orvosok, írók és művészemberek, könyvtárosok, 
szerkesztők, egyszerűen csak művelt polgárok, karizmatikus 
egyéniségek, akik egymaguk helyettesítettek intézményeket 
városukban vagy falujukban. Előfordult, hogy meg is lakoltak érte, 
mint az a Gecse Endre nevű református lelkész, akit koporsóban 
hoztak ki a KGB Kalinyin utcai székházából, Ungváron. 

Neki és a hozzá hasonló magányos értelmiségi mohikánoknak 
köszönhető a szabad szellem és a magyar nemzeti tudat megőrzése 
az elszigeteltség, a Magyarországgal való intézményes kapcsolattartás 
szüneteltetése idején. 

Valószínűleg az ő holdudvarukban kezdi kialakítani a saját autonóm 
értékrendjét az a nemzedék, amely már tömörülni próbál, kihasználva 
az „űj hullám", az enyhülés lehetőségeit. 1964-ben, rendszerint péntek 
délután négy és hat óra között, Ungváron, a régi Kulcsocska 
eszpresszóban látni lehetett egy vegyes összetételű, minden ideológiai 
platformot nélkülöző társaságot, amelynek egyetlen ismertetőjele az 
volt, hogy magyarul beszélt. Összetartozásról, lét- és sorskérdésekről, 
nemzeti identitásról? Valószínűleg arról is, sok más egyéb mellett. A 



titkosszolgálatnak már ez is szemet szűrt. Régi, bevált módszeréhez 
nyúlt, elterjesztette: besúgó van közöttünk. A jóízű péntek délutáni 
csevegések megszűntek. De az egyetem magyar tagozatával, az 
önállósult Kárpáti Igaz Szóval, a magyar tévéadással, a Beregszászi 
Népszínházzal, a korlátozás nélkül beáramló magyar könyvekkel, 
folyóiratokkal, napilapokkal elkezdődött valami visszafordíthatatlan 
Kárpátalján. Forrás Stúdió, József Attila Alkotóközösség, Illyés Gyula, 
Drávai Gizella és más művelődési körök, majd végül a KMKSZ 
megalakulása 1989-ben végérvényesen bebizonyította: a kárpátaljai 
magyar értelmiség felocsúdott korábbi bénultságából, feladta a 
kiszolgáltatottak mindenkori fedezékét, a közönyt, egyelőre - igaz -
csak kulturális téren, de már hangsúlyosan követeli az önrendelkezés, 
a beleszólás jogát. 

Az általános eufóriás hangulatba azonban pár éven belül disszonáns 
hangok vegyültek. Akik évtizedekig egypártrendszerben éltek, nem 
értették, miért kell a demokráciában is az egyetlen legitim KMKSZ-
szel és vezetőségével egy bizonyos, semmiképp el nem mozdítható, 
a szervezet népszerűségét éppen nem növelő részével azonosulni. 
Az első követ némi toleranciával még fel lehetett volna fogni, ha az 
elbizakodottság, a pökhendiség és az időnkénti egyéb befolyásoltság 
a vezetőség részéről ezt megengedte volna. A lavinát megállítani 
azonban már nem lehetett. 1993-ban megalakult a MÉKK, 1994-ben 
pedig sorban váltak ki a KMKSZ-ből a técsői, a beregszászi, az 
ungvidéki szervezetek. Hozzájuk nem ok nélkül csatlakozott a szolyvai. 
E szervezetek tömörülése hívta életre a KMKSZ megyei szintű 
alternatíváját, a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumát. A Fórum 
összeállását megelőzte egy 16 pontból -álló, a sajtóban közzétett 
nyilatkozat, amely megindokolja, miért mondják fel a különválók a 
holtomiglan-holtodiglant a KMKSZ-szel. Lehet mindezt sommásan, a 
még nem is olyan régi recept szerint egy fiktív, falra festett ellenség 
acsarkodásának minősíteni, lehet a külön útra kívánkozókat 
koloncokként kvalifikálni, ez a reagálás azonban még inkább minket 
igazol. 

A demokrácia és a piacgazdaság mézeshetei múlóban. 
Hiperinflációval, munkanélküliséggel, létbizonytalansággal próbálgatja 
rajtunk ordas törvényeit a klasszikus vadkapitalizmus. 

- Mi lesz velünk? - teszik fel úton-útfélen a végsőkig elkeseredett 
emberek az egyetlen, őket ma igazán érdeklő kérdést. És rendszerint 
azt is hozzáteszik: maguknak, tanult embereknek jobban kellene 
tudniuk. És nekünk, a KMKSZ, a Fórum, a MÉKK színeit képviselő 



kárpátaljai magyar értelmiségieknek ilyenkor arcszínt kellene 
változtatnunk, ha képesek volnánk még pirulni amiatt, hogy az 
orrunknál tovább nem látunk mi sem. Azt tudjuk csak igen 
határozottan, mit nem kéne a másiknak tenni, gondolni, mondani, s 
hogyan kell létszámunkat, csekélyke eredményeinket úgy feltupírozni, 
hogy messziről a másiknál szebbnek tűnjünk, mert a másságot még a 
nemzetünkön belül sem tudjuk elviselni. 

Közeleg a század- és az ezredforduló. Öt év múlva nemcsak a 
XXI. századba, hanem új évezredbe is lépünk. Az előző ezredfordulón 
az európai emberiség világvégére számított, magába szállt, imádkozott: 
Ésaiás és Dániel próféciáinak, János jelenéseinek beteljesülését leste. 
Aztán kilábalt az agóniából és annyira megfeledkezett az idők végéről, 
hogy Lászlóffy Aladárral, az új Berzsenyi-díjas költővel szólva, ránk 
már csak olyan világot hagyott, ahol „sirályok és füvek fuldokolnak 
az agyonszervezett természet maradék völgyeiben." 

Ha valaki, mi tudunk azonosulni „fin de siècle" emberének 
világfájdalmas, morbid közérzetével. Csakhogy a mi világfájdalmunk 
nem egy szűk értelmiségi elit önsajnáló attitűdje, hanem egy ország, 
egy világrész nagyon is konkrét katasztrófák sújtotta népességének a 
teljes kilátástalansággal egyenlő világképe. 

Hol az új ezredforduló Vörösmartyja, aki teljes erkölcsi felelőssége 
tudatában ki merné jelenteni, hogy „lesz még egyszer ünnep a 
világon?!" 

Kit érdekel itt ma „a nagyobb rész boldogsága"? Ilyen körülmények 
között mit ér összefogásra, az erők összpontosítására biztatni? Etnikai 
alapon rövid távú célok elérése érdekében össze lehet ugyan fogni, 
de ki látott már tartós szövetséget szorgalmas és lusta, igazmondó és 
hazug, önző és önzetlen között? Márpedig ilyenek és olyanok is 
vagyunk mi, kárpátaljai magyarok. És ki ellen harcoljon a magyar 
egy színmagyar faluban? A másik szervezet ellen? Én inkább arra 
buzdítanék, próbáljunk meg felnőni a hőn áhított demokrácia legfőbb 
erkölcsi parancsához: tiszteljük a legfőbb emberi szabadságjogokat, s 
annyit vindikáljunk belőlük magunknak, amennyit nem sajnálunk 
másoktól sem. A magyar nemzethez tartozás ilyen első számú emberi 
alapjogunk. 

Hál' istennek, ennek gyakorlásában ma nem korlátoz bennünket 
törvény, ellenséges közhangulat. S hogy ez így alakult, abban 
kétségtelenül megvolt a maguk pozitív szerepe mind a magányos 
gerilláknak, akik szorgos szakemberekként tették és teszik a dolgukat, 
de nem vállaltak nyilvános szereplést, és mai civil szervezeteink, 



szövetségeink között sem találnak maguknak valót, mind az 
adminisztratív beosztásban a médiában, kiadóvállalatoknál, vagy akár 
a pártapparátusban dolgozó, minket védő és támogató 
értelmiségieknek, azoknak is, akik esetleg nem voltak magyarok, 
csak világosan látó és tisztességes emberek. Köszönet illet mindenkit, 
aki becsületből, ellenszolgáltatás nélkül tette mindenkor azt, ami az 
értelmiségi hivatás értelme. 

1995. 

PETŐFI MA 

Keveset mondok, ha így fogalmazok: napokig gyűjtöttem a lelkierőt 
tavaly ahhoz, hogy leküzdjem magamban a megindultságot, amikor 
a közönség elé állok, hogy életem első március 15-i ünnepségén 
Petőfiről beszéljek. Az anyanyelvemen. A szorongó izgatottság 
nemcsak attól volt, hogy egyáltalán beszélhetek róla, hanem attól is, 
hogy szövegemet senki nem cenzúrázta, előzetesen ki nem oktatott, 
mit kell hangsúlyoznom, s mi az, ami felett ajánlatos inkább átsiklanom. 
Magamnak akkor úgy tűnt, hogy amit mondok, az hallatlanul izgalmas, 
azon egyszerű oknál fogva, hogy igaz és kimondható egyszerre. Egy 
év telt el azóta mindössze, s ma úgy érzem, tavalyi, merésznek hitt 
mondandóm gyermeteg dadogás volt csupán. 

Mert ki lepődne meg ma azon, hogy önáltatás Petőfi egyedüli 
méltó örököseinek képzelni magunkat, s hogy mi is átmázoltuk őt 
saját képünkre és hasonlóságunkra. Ma ezek már múlt idejű igék itt a 
Kárpátok alján is, mióta újra Kárpátaljának mondjuk. 

Hogy egy Petőfivel takarózó újkeletű konzervativizmus ma 
hivatalos irodalompolitika gyanánt képviselhető volna akárcsak itt, 
nálunk is, abban - gondolom - nem egyedül én kételkedem. Nem 
szívet-lelket melengető, még nemzeti öntudatunk támogatására sem 
alkalmas körülmény, hogy napjainkban nem lehetne meghirdetni egy 
újabb „lobogónk: Petőfi" jelszót. 

Szinte hallom a szkeptikus érvek sorozatát: 
- Mit kezdhetnénk mi a XX. század utolsó évtizedében Petőfivel? 

A múlt századiak vagy a század eleiek, akik még hittek a Kánaán 
meséjében, ők igen. De mi, ennyi leverő élmény, ennyi csalódás 
után? Hogyan oszthatnánk az ő forradalmi mámorát ma, amikor a 
„létező szocializmus" 73- évében az ábécétől kezdve kell tanulnunk a 
demokráciát, és lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy vannak, akik 



alapfokon is képtelenek elsajátítani. Petőfi tüze? Legfeljebb azokban 
pislákol, akik rajta kívül más költőt nem olvastak, s az egyetlen vers, 
amelyből idézni tudnak, a Nemzeti dal. 

Nem divat ma Petőfiért lelkesedni, őt tekinteni emberi és költői 
példaképnek. De vajon lehet-e okunk örülni ennek? 

Felelősséggel merem állítani, hogy nincs, s azt is megkockáztatom, 
hogy a Petőfi iránti érdeklődés lanyhulásában társadalmunk általános 
hangulati inclifferentizmusa tükröződik, amelyet csak az utóbbi időben 
vett célba a peresztrojka. A Petőfivel szembeni közöny végső soron 
oda vezethető vissza, ahonnan a viszolygás a kötelező tananyagként 
ránk tukmált klasszikusoktól, akik tankönyveink lapjain még külsőben 
is úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik újszülött a másikra. Mind 
szegény, de legalábbis hányatott sorsú családból származik, iskolát 
csak nagy nehezen végez, s ha tollat vesz kezébe, azt kizárólag azért 
teszi, hogy egy-egy népellenes rendszer megdöntésére buzdítson vagy 
a proletár internacionalizmus iránti elkötelezettségéről biztosítsa az 
utókort. Csoda-e, ha tanítványaink nem mutatnak túl nagy 
hajlandóságot az esztétikai lényegükből kikövetkeztetett, szimpla 
politikummá meztelenített müvek studírozásához? Még akkor sem, 
ha szerzőjük épp Petőfi Sándor. 

Szegény Petőfi! Hogyan is sejthette volna, hogy lesz idő, amikor 
az Apostolt azért kell elolvasniuk a középiskolai érettségi 
bizonyítványra várakozóknak, mert belőle megtudhatják, mennyire 
nem alkalmas az egyéni terror a társadalmi rendszer megváltoztatására. 

Azt sem álmodhatta bizonnyal, hogy a hazai táj iránti rajongásának 
olyan egyértelmű lírai megnyilvánulását, mint A Tisza, forradalmi 
versként tartják majd számon, s hogy a hol simán és szelíden 
hömpölygő, hol meg zúgva-bőgve száguldó folyóban nem vizet, 
hanem a forradalmi hajlamú magyar nép szimbólumát látják erre 
kiképzett műítészek. 

Ha csak egyszer is súgott volna hasonlót neki legendás hírű 
előérzete, kétszer is meggondolta volna, hogy megírja-e még az olyan 
ártatlan, vulgáris átpolitizálásra abszolút alkalmatlan kis remekművet 
is, mint az Anyám tyúkja. Mert találkoztam én már az elemzési 
lelemény olyan bámulatos bravúrjával, amely még ebből is képes 
volt kiolvasni az amerikai imperialistákhoz intézhető ultimátumot. 

Hát annak a nemzedéknek, amelynek ilyen Petőfi-élményt utalt 
ki a szocialista oktatás-politika, nem sok oka lehet szeretni Petőfi 
költészetét. 



És az embert, akiből eddig még minden politikai kurzus elég 
sikeresen alakította ki a maga erkölcsi és politikai bálványképét? 

Felületesen ismerjük, félreismerjük, nem értjük valójában. 
- Maximalista. Kötekedő. Nagyképű. Kilóg a sorból. Mindenbe 

belekotyog. - Hallom a minap is az átlagnál tájékozottabb hallgatóim 
bizalmas vélekedését róla. Már nem sok hiányzott hozzá, hogy 
kimondják, amit valószínűleg nekik vagy apáiknak is a fejükhöz vágtak 
egyszer-másszor: elégedetlen, megbízhatatlan. Olyan peresztrojkás. 

íme, kedves társaim a tollban és a felnövekvő nemzedék 
félreinformálásában, itt a mi korszerű, oktatási-nevelési manipulációink 
eredménye. Nem keresek egyéni felelősöket. Nincs szándékom senkire 
ujjal mutogatni. Kollektív a felelősség, mint ahogy az volt a felelőtlenség 
is. De erősen bízom benne, hogy néhai Vajda Jánosunk nem tévedett, 
amikor így vélekedett: Azt hiszem, hogy Petőfi nőni fog még úgy a 
magyar, mint a külvilág ítéletében. S azok lesznek a legszebb korszakok 
a nemzet életében, amelyekben ismétlődőleg megint ő lesz az ifjúság 
eszményképe. 

1990. 

AMIKOR MÁRCIUS 15-ÉT ÜNNEPELJÜK 

Nemzeti történelmünk legfelemelőbb eseményét, március 15-ét 
ünnepelni gyűltünk ma össze - 147. alkalommal. Ne nyúljon a 
zsebszámítógépe után senki, én is tudom, hogy jövőre lesz a 150. 
évfordulója 1848-nak. Hogy mégse 149-et mondtam, azzal arra 
szerettem volna utalni, amit már nem olyan nagyon tartunk számon, 
hogy a 48-as március emlékét 1860-ban ünnepelték meg először 
Magyarországon. A világosi fegyverletétel után egy évtizeden keresztül 
úgy tűnt, hogy a bitófák árnyékában nem lesz többé márciusa a magyar 
népnek. Arany János Rácbei siralma c. bánatos bibliai allegóriája 
1851-ben sokak nevében mondja ki ezt a meggyőződést: 

íme, a szép tavasz kiesett az évből, 
Egy nemzedék bolt ki az emberiségből... 

De a tragikus tárgyilagosságéi megállapításhoz a következő, szívet 
melengető jóslatot is hozzáteszi a gyermekei lemészárlásába beleőrült 
betlehemi anya: 



íme, látok, látok... megnyílt a jövendő 
Távolban, közelben: 
Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája, 
Megszületett, érzem, Júdának királya 
Kicsiny Betlehemben. 

Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez: 
De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródes, 
Hogy ő nincs elveszve! 
Napjaid számítvák, megifjult az idő, 
És, kitől rettegsz, nem féli Jégyvetid ő, 
Az Ige, az eszme! 

Aki olvasta, beleborzongott a bibliai példán átmerészkedő bátor 
biztatásba, s szentül hitte, amit az elborult elméjű Bajza József 
akkoriban hirdetett: 

Kelnek i'ijra forradalmak, 
Megkezdendők a csatát, 
Bérencek sok ezre ellen 
Küldve milliók hadát... 

A történelem azonban makacsul nem akart tudomást venni a költők 
gyönyörűséges álmairól. Míg a régi földesurak a lehetetlenről 
ábrándoztak, addig újak települtek az ősi udvarházakba, idegen ajkú 
hivatalnokok igyekeztek érvényt szerezni érthetetlen törvényeknek, 
s az ország tele lett katonákkal, kémekkel és álnéven bujkáló 
hazafiakkal. Közben meglett férfiakká fásultak a márciusi ifjak, 
kénytelen-kelletlen elmentek a megyéhez fiskálisnak, tisztviselőnek 
a földmérő hivatalhoz. Csak a komáromi kapitulánsok, akik szabad 
elvonulást kaptak, ünneplik meg Angliában március idusát. De hát 
hol hasonlítható a ködös londoni tavasz a magyarországihoz? 
Örvendetes hírei is csak arra jók, hogy a hazai szíveket fájdítsák, s 
egyre mélyebbre temessék a reményt arra, hogy a korszak 
legjellemzőbb költőjével, Arany Lászlóval szólva, lesz még idő, 
melyben „nép, hon, világ... boldog, bölcs, igaz lesz." 

De egyszer csak váratlanul, hirtelen mégis március lett Pest-Budán. 
Tíz év telt még csak el az egyszer volt, hol nem volt szabadságharc 
vérbefojtása óta, és Ausztria háborúba keveredett Olaszországgal. Az 
események nem éppen kedvező alakulása megértette vele, hogy 



hátában egy olyan késsel, mint Magyarország, nem lehet nagyhatalom 
Európában. És a győztes a legyőzöttel egyezkedni próbál. Első békülési 
kísérletként Bécs meneszti mindenható birodalmi belügyminiszterét, 
a nálunk róla elnevezett korszakról ismert és gyűlölt Alexander Bachot. 
Októberi diploma címen pedig alkotmányféleséget kínál a passzív 
ellenállásba egész jól belejött magyaroknak. A császár és tanácsadói 
azonban elszámították magukat. Az okmány ratifikálására összehívott 
országgyűlés nem fogadta el az ily módon nyújtott béke jobbot. Ez a 
tény új reménnyel tölti el a még nem sebzett, tapasztalatlan ifjú 
szíveket. 

I860 tavaszára ugyanis felcseperedett az a nemzedék, amely -
igaz - még szülői tilalom ellenére, de már saját szemével látott egyet 
s mást abból, ami történt 1848-49-ben hazájában. Mint legszebb 
tündérmesét hallgatta az apák, nagyapák visszaemlékezését a 12 
pontra, Petőfire, a szabad sajtóra. És elérkezettnek tartotta az időt, 
hogy ő is azt mondja: „Most vagy soha!" 

A szervezkedés az egyetemen indult. A rektor természetesen most 
is megtiltotta a részvételt azon a gyászistentiszteleten, amellyel a Széna 
téri református templomban a hazáért elesettekre kívántak emlékezni. 
A rektorok, vagy akik a nevükben intézkednek, már csak ilyenek. 

Mindenre felkészült az a körülbelül 500 főnyi gyászkarszalagos 
egyetemihallgató-csapat, amely a Széna térről I860, március 15-én 
elindult a Kerepesi temetőhöz s itt szembe találta magát a felfegyverzett 
rendőrséggel. Miután a temető kapuja csukva volt, a kerítésen dobták 
át koszorújukat ezzel a felirattal: „A hazáért elvérzettek emlékére". Ez 
a szöveg vagy a Szózat, amelynek éneklésébe belekezdtek, úgy 
feldühítette a rend őreit, hogy előbb szuronyaikat, aztán lőfegyvereiket 
is használták. Egy másodéves joghallgató súlyosan, két másik 
könnyebben megsérült, 14 társukat pedig letartóztatták. 

A három sebesültet azonnal kórházba vitték, de egyikük életét 
már nem tudta megmenteni az orvosi beavatkozás. Forinyák Géza -
így hívták a mártírhalált halt 20 éves fiatalembert - belehalt a 
vérveszteségbe. Temetése politikai tömegtiltakozássá terebélyesedett 
I860, április 4-én. Este történt, fáklyák fénye mellett, mintegy 50 ezer 
ember részvételével. 

így vette kezdetét, halálos áldozattal, rendőri sortűzzel, 
letartóztatásokkal március 15-ének a megünneplése Magyarországon. 
Forinyák Gézának emléket az 1860-as véres március 15-e másik 
részvevője, Arany László állított, beleszőve nevét a Délibábok hőse c. 
verses regényébe. Arany János költő fia fordul hozzánk e műben 



emigyen: „Szegény Forinyák, ő elvérezett. (Halálát fegyver nem 
bosszulta meg.) Őrizze meg nevét emlékezet.,, 

Úgy legyen! Ma, amikor 1848. vértelen forradalmát békességben 
ünnepeljük, emlékezzünk azokra, akik ezt a jogot vérükkel vívták ki 
számunkra. 

1995. 

MERT EZ ILYEN FORRADALOM VOLT... 

Nemzeti történelmünk legfelemelőbb ünnepének, március 15-nek 
a méltatása hagyományosan a szabadban, a Petőfi szobornál kezdődik 
és a színházban ér véget. Mert hogy így volt ez azon az első március 
15-én is, amelynek eseményeiből még nem szoborként, hanem 
népvezérként vállalt oroszlánrészt Petőfi Sándor. 

Ismerve a magyar művelődés reformkori történetét, egyáltalán 
nem nevezhető véletlennek, ellenkezőleg, történelmi 
szükségszerűségnek kell tekintenünk, hogy a 48-as forradalom első 
napjának krónikája a közismert színhelyek - a Pilvax, az egyetem, a 
Landerer-nyomda, a Műzeum-kert, a Városháza, a Helytartótanács és 
Táncsics budai börtöne - után a Nemzeti Színházban ért véget. 

Ha máshonnan nem, Jókai korhű regényéből, a Kárpáti Zoltánból 
tudjuk, hogy a reformkori hazafiak még úgy tekintettek az 1837-ben 
megnyílt Nemzeti Színházra, mint a magyar kultúra megmaradásának 
jelképére, és egybehangzóan nevezték a legfontosabb 
közintézménynek. A Nemzeti Színház pódiumán, bár hosszas 
tollcsaták, műsorviták, számos kudarc után a 40-es évek közepére 
diadalmaskodott az eredeti magyar dráma, amelyet elsősorban Katona 
József Bánk bánja reprezentált. 

Ma már tudjuk, hogy az 1839-es félsiker után 1845 és 48 között a 
Bánk. bánt - cenzúra ide vagy oda - 23-szor adták elő a Nemzeti 
Színházban. A dráma tehát készen volt, méghozzá parádés 
szereposztásban: Lendvay Mártonnal, Egressy Gáborral, Laborfalvy 
Rózával, Megyeri Károllyal, Szentpéteri Zsigmonddal. Ezért nem 
okozott különösebb gondot Bajza József igazgató úrnak március 15-
én délután a kérés: az eredetileg tervezett, franciából fordított darab 
helyett ugyan tűzze műsorra a történelmi nap hangulatához jobban 
illő Bánk bánt. 

Az előadás nem indult ingyenesnek. 559 néző váltott rá a 
pénztárban jegyet. Az érvényes bérletekkel és a szokásos napi 



szabadjegyekkel együtt este 7-re körülbelül ezren foglaltak helyet a 
nézőtéren, ami félházat jelentett. Közben a tüntető tömeg, Petőfivel 
az élen diadalmasan megjárta Budán a Helytartótanácsot, kiszabadította 
börtönéből Táncsicsot. Úgy este 8 óra tájban ért vissza és beözönlött 
a színházba, most már valóban ingyenessé téve az előadást. De nem 
a Bánk. bánén, mert hiába tanultuk így a történelemből, az bizony 
félbeszakadt. Az is mítosz, hogy Táncsics Mihály megjelent a színpadon 
és beszédet intézett az őt ünneplő közönséghez. A valóság az, hogy 
Táncsics nem kívánta ünnepeltetni magát, a városházára ment, a 
közcsendi bizottmány ülésére, amelynek tagja lett Petőfi is. 

Távolmaradását Jókai jelentette be, aki mint maga írja, térdig sáros 
volt az egész napi caplatástól. Lábaimon csúnya nagy kalocsnik, a 
cilinder-kalapom agyonázott, azt a hónom alá nyomtam. A 
külsőségek azonban aznap nem számítottak. A színház oltár volt ma 
- folytatja az író - , a közönség színe volt jelen ünnepi arcokkal, nemzeti 
kokárda volt minden férfi, minden nő kehlére tűzve, középen a 
háromszínű zászló. Ez alatt a nép, amely a megszabadított Stancsics 
kocsiját voná át Budáról Pestre, bevonult a színházba, amely mindenki 
számára ingyen megnyittatott. 

A tömeglelkesedés bizony elsöpörte a még oly nagyon kívánt 
Bánk. bán előadást is. Mi hangzott el helyette? A Himnusz és a Szózat, 
a Rákóczi-induló és а Marseillaise. Amikor a kórus a Hunyadi László 
közkedvelt részletét, a Meghalt a cselszövőt adta elő, a nézők a bukott 
Metternich nevét kiáltozták; Hunyadi László hattyúdaláról pedig így 
vélekedtek: Ez a cenzorok hattyúdala. 

Elhangzott a színpadról a Nemzeti dal is, szavalatként és Egressy 
Béni aznap délután készült zenésített változatában. Mindkettőt meg 
kellett ismételni, mert a nép nem tudott betelni a refrén 
esküszövegével, felállva visszhangozta azt. És nemcsak a színházban, 
hanem a kivilágított utcákon is, ahol egész éjjel hömpölygött az 
ünneplő sokaság. 

Két arc hiányzott csak aznap este a nyilvánosság elől: a Kossuthé 
és a Petőfié. Hol voltak ők? Kossuth országgyűlési küldöttség élén -
bátran fogalmazhatunk így - bevette aznap Bécs városát. Lelkesítő 
beszédei olyan hatást tettek a császár főhadiszállásán, hogy három 
napig ő volt a bécsi forradalom legünnepeltebb személyisége. Csak 
zárójelben jegyezzük meg, hogy ugyanilyen sikert aratott szintén épp 
március 15-én a francia forradalmat üdvözlő magyar delegáció 
Párizsban. Petőfi pedig? Ő a közcsendi bizottmány tagjaival együtt a 
városházán arról gondoskodott, hogy a nagy nap tisztaságát ne 



szennyezze be utcai rendbontás, hogy a szabadság, egyenlőség, 
testvériség glóriája makulátlanul tündököljön a város és az ország 
felett. Mert ez egy ilyen forradalom volt... 

1993. 

„HA SZERETET NINCS BENNEM, MIT SEM 
ÉREK" 

Karácsony... Békés, boldog, kellemes, áldott. Hány meg hány 
lényegmeghatározó jelzőt aggatott rá az emberiség, mint a díszt 
jelképére, a karácsonyfára, mióta ünnepeli. Ez a szívet-lelket betöltő 
örömünnep az első csoda, amellyel a gyermekember találkozik. Egy 
estére szóló kapcsolat menny és föld között. Kirándulás a szépség, a 
jóság, a tökéletesség birodalmába, ahol megáll az idő, mert örök. A 
remény tűlevelű fája zöldell a télben, csillagszórók villognak az éjben, 
karácsonyi énekszó csendül, betlehemesek csengettyűje bong, ünnepi 
fény ragyogja be a lelkünket, és szívünkbe beköltözik a kis hajléktalan, 
a Jézuska. A rossz világ megjavul egy éjszakára, mert megszületik a 
Messiás. 

Az Ószövetség prófétái által megjövendölt Megváltó - héberül 
Massiákh - eljövetelébe vetett hit a babilóniai fogság idején 
fogalmazódott meg az idegenbe hurcolt, beolvasztásra ítélt zsidóság 
körében. A nép vágyát tükrözte a saját haza, Izrael régi, Dávid király 
igazságos uralkodása alatti fénykora után. Mert úgy volt az 
időszámításunk előtt is, hogy a meghódított területek megbízhatatlan 
lakosságát kicserélték megbízhatókra. A rabszolgasorba 
kényszerítettektől pedig elvárták, hogy tiszteljék, becsüljék, sőt még 
dicsőítsék is megnyomorítóikat. De a 127. zsoltár tanúsága szerint 
Dániel és Ezékiel próféta hívei semmilyen kényszer hatására nem 
voltak hajlandók behódolni. „Ha elfeledlek, Jeruzsálem, feledtessék 
el a jobbom" - fogadkozták. (Innen Dsida Jenő erdélyi költő magyar 
zsoltárának, a Psalmus hungaricusnak fájdalmas-áttételes Jeruzsálem-
siratása.) 

A babilóniai fogságnak a perzsa hódítás vetett véget. Ezért Kürosz 
perzsa királyt a zsidók szabadítójukként, megváltójukként üdvözölték. 
A próféták ígéretei alapján azonban még el kellett jönnie egy saját 
nemzeti megváltónak, aki Dávid király házából való és Isten törvényei 
szerint uralkodik Izraelben. íme, mit vár tőle Izajás próféta: 



Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, 
s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, 
hanem igazságot szolgáltat az alacsony 
sorúaknak, 
és méltányos ítéletet hoz a föld 
szegényeinek. 
Szája vesszejével megveri az erőszakost, 
s ajka leheletével megöli a gonoszt. 
Az igazságosság lesz derekán az öv, 
s a hűség csípőjén a kötő. 

És a Megváltó megérkezett. A világ azonban nemcsak nem ismerte 
fel, de már születése pillanatában kitaszította, és életére tört. 

Ah, mind úgy van, bármerre nézek, 
Mint amaz első éjjelen; 
Farizeusnak áll az élet, 
Szegényé jászol, Betlehem... 

- sóhajt fel a mindenkori megváltók sanyarú sorsára utalva Reviczky 
Gyula. Ami saját korára és benne egyéni sorsára vonatkozik, abban a 
költőnek kétségtelenül igaza van. Ami viszont Jézus születésének 
körülményeit illeti, nem biztos, hogy értelmezésükhöz a szociális 
szempont a leginkább célravezető. 

Képzeljük el a nagy sokaságot 2000 évvel ezelőtt Betlehemben, 
ahol a kor szokása szerint törzsi alapon történt a népszámlálás, és 
egy-egy családnak minden tagja kénytelen volt megjelenni. A szállások, 
amelyek Mária és József érkezésének idejére mind megteltek, nem 
különszobás luxusszállodák voltak, hanem karavánszerájok, azaz 
istállókkal körülvett udvarok. Ide be lehetett kötni és megetetni, 
megitatni az útban kimerült állatokat. Az utasok pedig magukkal hozott 
szőnyegeiket leterítve pihenhettek a földön. 

A szülés nem kíváncsi szemeknek való látványosság. Mária ilyen 
helyen nem hozhatta világra gyermekét, akármennyire hihető is, hogy 
elsősorban a gazdagokat fogadták itt szívesen. A szamárháton ülő 
asszony és az állatot vezető férfi természetszerűen döntött a Betlehem 
határában található barlangistállók egyike mellett. Itt legeltette egykor 
nyáját hárfa-kísérettel pásztorfiúból királlyá lett ősük, Dávid. Ha neki 
megfelelt a barlanglakás, jó lesz az a názáreti ácsnak és feleségének 
is. Volt benne bölcsőnek való jászol, széna és szalma - pihepuha 



fekhely egy vajúdó asszony számára. A befogadó jó pásztorok 
diszkréten kivonultak, és tisztes távolban várták a világtörténelem 
legnagyobb eseményének a bekövetkezését, nem sejtve, hogy a 
jövendő emberiség majd ettől a perctől számítja az időt. 

És egyszer csak angyalszárnyak suhogását hallják az együgyű 
pásztoremberek. Mennyei szózat hozza tudomásukra: megszületett a 
gyermek, aki a világ Üdvözítője lesz. „Dicsőség a magasságban 
Istennek, és a földön békesség, az emberekhez jóakarat" - harsogják 
a mennyei seregek. Új csillag gyúl az égen, jön távol Napkeletről, és 
megáll a betlehemi jászol felett. A jámbor pásztoroknak elakad a 
lélegzetük, mikor megpillantják a jászolban fekvő, fényben fürdő 
csecsemőt. Soha nem láttak még ilyen csodálatos gyermeket. Ennek 
fogják a kezét átszögezni, a szívét átdöfni, homlokára töviskoszorút 
tenni? 

Aztán érkeznek drága ajándékokkal tekintélyes, nagy tudású 
férfiak, akik képesek megfejteni az égen mutatkozó jelek titkait. A 
napkeleti bölcsek tudják, hogy a nyomorúságos barlangistállóban király 
született, s hogy e zsenge élet megjelenéséről nem szabad tudomást 
szereznie a trónját nem ok nélkül féltő Heródesnek. 

Az Úr angyala őrködik a jászolbölcső felett, álmában figyelmezteti 
Józsefet: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba." 
És József engedelmes szamara elindul az éjben hátán a világ 
Megváltójával. 

Hogy mindez mikor történt pontosan, azt egyik evangélium se 
jegyezte fel. Egy régi római kalendárium teszi a születést december 
25-ére a 354. évben. Tény, hogy a jeruzsálemi keresztények a IV. 
században kezdtek kivonulni a betlehemi barlanghoz és tartottak ott 
éjfélkor szentmisét. Az éjféli mise szokása később Rómába is eljutott, 
és onnan terjedt szét az egész világban. A nagy betlehemi Mária-
templomot már a kereszténnyé lett római császár, Nagy Konstantin 
építtette, aki államvallássá tette birodalmában a kereszténységet. 
Dionisysius Exiguus, a tanult apát pedig 525-ben Jézus Krisztus 
születésének feltételezett időpontját jelöli meg az új időszámítás 
kezdeteként. 

Addig azonban sok víznek kellett lefolynia a Jordánon és az 
Eufráteszen. Jézus követőinek, az első keresztényeknek (a protestáns 
egyházak a szó régebbi formáját, a „keresztyén"-t használják) rengeteg 
üldözést, vértanúságot kellett elszenvedniük. 

Kezdve a betlehemi gyermekmészárlástól 300 éven át gyilkolták 
a keresztényeket. Bebörtönözték, vagyonukat elkobozták, hitük 



elhagyására kényszerítették őket. A legkitartóbbakat keresztre 
feszítették, mint tanítómesterüket; felnégyelték, karóba húzták, 
vadállatok elé dobták őket. A keresztény vértanúk állhatatossága 
azonban csak vonzóbbá tette az első gyülekezeteket, amelyekben 
egy új, sosem tapasztalt közösségi szellem uralkodott. Senki nem 
mondta a sajátját magáénak, mindenki számíthatott a másikra, közösen 
ápolták a betegeket, segítették a bajbajutottakat, mai kifejezéssel 
missziós és diakóniai munkát végeztek. Erkölcsi normáik kulcsszava 
a szeretet volt. 

A szeretet a legfontosabb előírása az Ószövetségnek is. „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat" - olvassuk a Léviták könyvében. „Szeretet 
nélkül nem létezhet a világ" - ezt tanulták követői Jézustól is. Nem 
parancsolta, nem követelte a szeretetet, csak felébresztette azzal, hogy 
ő is szerétett. Felebarátját, ellenségét, Atyja minden teremtményét, és 
benne magát a Teremtőt, az Istent. És ezzel megváltotta a már akkor 
is vesztébe rohanó világot. Nem a társadalom külső berendezését 
reformálta - belülről újította meg az embert. 

Kezdetben tanítványai is nehezen értették, miért nem kezdeményez 
Jézus forradalmat, miért nem pályázik politikai hatalomra. Tulajdon-
képpen azért következett be a szakítás a zsidósággal is, mert kiderült: 
Jézus nem az a Messiás, aki helyreállítja Izrael országát, megszabadítja 
a római hódítóktól, és minden más nép fölé emeli. Jézus Krisztusnak, 
a keresztény Messiásnak sokkal nagyobb horderejű feladata volt ennél: 
az, hogy az egész emberiség szabadítója, megváltója legyen. 

És küldhette rá hóhérait Heródes, kreálhatott ellene koncepciós 
pert Kajafás, üldözhette utódaiban Néró és Diocletiánus, jöhetett a 
népvándorlás és összeomolhatott a Római Birodalom, az ő országa, 
az Isten országa megmaradt. Eljövetelét naponta kérjük a Miatyánkban, 
arra azonban ritkábban gondolunk, hogy mi is tehetnénk érte valamit. 
Például, hogy megtanuljuk, amit Pál apostol tanít a korintusiaknak: a 
másik emberhez és rajta keresztül Istenhez a szeretet vezet. Mert: 

а szeretet türelmes, а szeretet jóságos, 
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, 
nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 
nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. 
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel. 
A szeretet soha el nem múlik. 



Egy nagy gondolkodó szerint az európai kultúrának három 
összetevője van: a görög filozófia, a római jog és a keresztény erkölcs. 
Az utóbbit mi, magyarok államalapító Szent Istvánunk óta tanulgatjuk. 
S valljuk be őszintén: nem sok nehezebb stúdiumunk akadt az elmúlt 
évezred alatt. Könnyebb volt az európai kultúra védőbástyájának 
szerepét betölteni, mint megbocsátani azoknak, akik ellenünk 
vétkeztek s elhinni, amit az apostol mond: „Ha szeretet nincs bennem, 
mit sem érek." A szeretet a legmagasabb rendű karácsonyi ajándéka 
az emberiségnek. Ebből vigyünk át egy új Noé bárkáján minél többet 
a következő évezredbe, hogy békések, boldogok, kellemesek, áldottak 
lehessenek a jövendő Karácsonyai. 

2000. 

PETŐFI NÉPE VAGYUNK MI? 

Előadás 2000. március 15-én 

Mióta Petőfi Sándornak Ungváron is tere és szobra van, minden 
tavasszal elmegyünk ide a Petőfi térre, a Petőfi-szoborhoz ünnepelni, 
nemzeti történelmünk legfelemelőbb eseményére, 1848. március 15-
ére emlékezni. Az otthoni és külföldivé lett magyarság ezen a napon, 
ahol csak teheti, mindenütt Petőfi szobra, emléktáblája közelében 
gyülekezik. Mert március 15-e Petőfi napjaként vésődött be a nemzeti 
emlékezetbe. 

Még Jókai hagyta meg annak idején, hogy ezt a napot Petőfi 
napjának nevezze a magvar nép, mert ezt a napot ő állította meg az 
égen. Egy reggeltől estig tartó fényes álom volt ez egész nap. Egy 
folytonos gyönyör, amely olyan édes, hogy szinte fáj... Mint két 
egymáshoz láncolt fegyvertárs, mentünk a nap fátuma elé Petőfivel. 
Fátum volt csakugyan, végzet, amely azonban ezúttal nem volt vak. 
Jóelőre kiszemelte a beteljesüléséhez szükséges legalkalmasabb 
médiumot, egy költőt, akinek a nevét ezen a napon tanulta meg az 
ország, egyetlen szerzeményével, a Nemzeti dallai együtt. 

Később mondják és írják róla, hogy ő volt a reformkor irodalmi 
egének legfényesebb üstököscsillaga, aki egyetlen nap alatt robbant 
be a magyar köztudatba. Mindezzel azonban nem mondunk annyit, 
mintha csupán nevén nevezzük őt: Petőfi Sándor. Mi, akik nyelvét 
beszéljük, tudjuk, hogy nincs ennél nagyobb megbecsülés, 



tiszteletadás. Furcsa fintora a sorsnak, hogy amíg élt, ebből jutott 
neki a legkevesebb. 

Élete valóságos regény. Volt jómódú szülők gondosan iskoláztatott 
gyermeke, és kegyelemkenyéren tengődő szegény rokon; zongorázni 
tudó, idegen nyelveket beszélő, zsenipalánta, és éhező, kilátástalan 
sorsú vándorszínész; országutak magányos gyalogosa, krajcárokért 
körmölő újságmásoló, és úri foglalkozású szerkesztősegéd; 
kényszerűségből a császár katonája, és saját elhatározásából a 
szabadságharc honvéd őrnagya. 

Rövid életéből valami hét év jutott az alkotásra. Neki azonban 
ennyi is elég volt ahhoz, hogy lélegzetelállítóan új, semmilyen korábbi 
irodalmi illemhez nem igazodó, magyar költészetet teremtsen. 

Barátságról és szerelemről, családról és feleségről, az Alföldről és 
a Kárpátokról, az ég kékjéről és a rét zöldjéről, népjogról és 
népharagról, nemzetről és nagyvilágról, költészetről és hazafiságról, 
mindenről, ami örök és emberi, saját, petőfis különvéleménye volt. 

Korát, a reformkort mintha neki találták volna ki. Jelképnek is 
felfogható, hogy a Himnuszszal egy évben, 1823-ban született, és 
1849-ben veszett nyoma Segesvárnál a csatatéren, nem sokkal a 
szabadságharc kudarca előtt. Idő előtti elvesztésébe a nemzet sohasem 
tudott belenyugodni. Legendák születtek arról, hogy látták, beszéltek 
vele, 10, 20,30 év múlva Szentpéterváron és Szibériában. 
Halhatatlanságának szép bizonyítéka, hogy több Petőfi-sírt tartanak 
számon a világ különböző tájain napjainkban is. Mert azt, hogy hol 
van az egyetlen, az igazi, még nem sikerült megtudnunk. Csak azt 
értettük az első, 1848-as március 15-e óta meg, hogy annak a kivételes 
emberi, szellemi és erkölcsi jelenségnek, amelyet Petőfi Sándor néven 
nevezünk, jelkép-ereje van. Hasonlóan a Szent Koronához, a piros-
fehér-zöld lobogóhoz, a Himnuszhoz és a Szózathoz, a Nemzeti dal 
is beletartozik legszentebb szimbólumaink csillagrendszerébe. Mára 
világossá vált, hogy Petőfi történelmi szerepe nemzeti históriánk 
legnagyobb sorsfordítói: Szent István, Mátyás király, Kossuth Lajos és 
Nagy Imre jelentőségéhez mérhető. Mert ismerve a reformkori radikális 
ellenzék reformköveteléseit és a bécsi udvar konok elzárkózását 
mindenféle újítási kísérlettől, könnyű kikövetkeztetni, hogy az 
összecsapásra előbb-utóbb sor került volna, s egy véres ütközet is 
bekövetkezik. De az 1848. március 15-e néven ismert erőszakmentes 
egyedülálló történelmi tünemény Petőfi Sándor zseniális 
helyzetfelismerésének köszönhető. 

Amikor 1848 januárjában Magyarországra eljutott az olasz 
forradalom híre, Petőfi biztosan tudta, hogy meggyúlt a kanóc, amely, 



egész Európán keresztülhúzódva, elhozza a szent lángot 
Magyarországra is. Ennek méltó fogadására Petőfi szinte 
gyermekkorától készült. Az a meggyőződés, hogy küzdeni a 
zsarnokság ellen elemi emberi kötelesség, még serdülőkorában alakult 
ki benne. Ennek próbált érvényt szerezni, amikor a legerélyesebb 
apai tiltakozás ellenére többször is színésznek állt. A dac, a lázadás 
munkált benne az 1837-es nagy dunai árvíz után, amikor nem hagyta, 
hogy a családdal együtt őt is lehúzza a nyakukba szakadt szegénység. 
Ha Petőfi valamivel gyengébb jellem, a hányattatás éveiben könnyen 
elkallódhatott volna. Ő azonban állta emberként és költőként is azokat 
a csapásokat, amelyeket egyéni sorsa és a költői útját eltorlaszolni 
igyekvő ellenséges kritika rá mért, szinte megszólalásától kezdve. 

Számunkra ma természetesnek tűnik, hogy az a Petőfi, aki újfajta 
népiességével már pályája első szakaszában megvalósította a 
reformkori magyar költészet forradalmát, kirobbantója és 
vezéregyénisége is lett az 1848-as márciusi magyar forradalomnak. 

Ott, akkor Pest-Budán ez egyáltalán nem volt annyira magától 
értetődő és természetes. A polgári forradalmak akkoriban Európa-
szerte bankettel kezdődtek. Az éhező párizsi munkások például azért 
tépték fel az utcaköveket, mert a rendőrfőnök megtiltotta nekik, hogy 
a levert lengyelek egészségére egy jó vacsorát elköltsenek. A francia 
forradalmat a pesti polgárság, az Ellenzéki Kör szintén lakomával 
üdvözölte. Azzal akarta a Pilvax-társaság is, március 19-én, vasárnap, 
mégpedig a szabad ég alatt, Rákos mezején, az egyetemi ifjúság és a 
pesti nép részvételével. A vendégek egyik köszöntőjének a Nemzeti 
dalt szánták, amelyet Petőfi még március 13-án megírt. A másik pedig 
a királyhoz felterjesztendő 12 pont, a Mit kíván a magyar nemzet? 
lett volna, amelyet a részvevőkkel alá akarták íratni. 

A Rákos mezei lakoma azonban most is, akárcsak 1514-ben, 
elmaradt. Klauzál Gábor, az óvatos ügyvéd politikus, a liberális ellenzék 
pesti vezére nem javasolta a rossz emlékű Rákos mezején a vacsorával 
álcázott politikai jellegű tömegmegmozdulást. 

A Pilvax közvéleményi asztalánál március 14-én az ifjak keserűen 
kárhoztatják a meghátrálást, amikor egy fiatalember rohan be és közli: 
Uraim, tegnap Bécsben kitört a forradalom. A hír villámcsapásként 
hat a jelenlévőkre. A pillanatnyi csendet érces fiatal hang töri meg: a 
Petőfié. Vajda János így emlékszik később a sorsdöntő jelenetre: 
Összefont karokkal egy asztal tetején a fiatal költő állt. Beesett, halvány 
arcát pirosra j'esté az izgalom, mélytüzű, fekete szemeiben szokatlan 
láng gyúlt. 



Ez a láng lobbantotta fel másnap a hamu alatt parázsló tüzet. A 
most vagy soha vissza nem térő pillanat parancsát több tízezres tömeg 
teljesítette: a görgeteg megindult. A városháza és a Helytartótanács 
tehetetlennek bizonyult vele szemben. A forradalom elkezdődött. A 
nap hőse, a békésen tüntető tömeg bálványa ezen a napon még 
kétségtelenül Petőfi Sándor volt. Utána azonban olyan események 
sorozata következik, amelyektől arcunkba szökik a vér még ma is. 

Az 1848-49-es forradalomnak és szabadságharcnak két nagy 
egyénisége volt: Petőfi és Kossuth. A kirobbantás érdeme a Petőfié, a 
továbbvitel a Kossuthé. Kossuth pályájának csillaga március 15-e után 
tüneményes gyorsasággal ível egyre feljebb, a Petőfié pedig lejjebb 
és lejjebb csúszik. 1848 májusában egy újságcikkben Petőfi már így 
panaszkodik: Tény, hogy még a márciusi napokban a magyar nemzet 
egyik kedvence voltam... Néhány hét, s íme egyike vagyok a 
leggyülöltebb embereknek. Minden elmenő hazafiúi kötelességének 
tartja egy-egy követ hajítani rám... " 

Mi okozta ezt a megdöbbentő változást? Maga a költő így vélekedik: 
Egy verset írtam, melynek tartalma, hogy nincs többé szeretett király, 
és egy népgyűlésen kimondtam, bogy a minisztériumban nincs 
bizalmam. Az ilyesmit persze egyetlen minisztérium sem szereti. A 
költő ellen megindult a leplezett és nyílt rágalomhadjárat. Ilyen 
körülmények közepette jött el a nemzetgyűlési választások ideje. A 
költő szülőföldje, a Kiskunság képviselőjének jelöltette magát. Itt, 
Szabadszálláson következett be, amitől még ma is arcunkba szökik a 
vér: a költőt kis híján agyonverték. Ö maga számol be a történtekről 
a következőkben: Több mint száz torok bőgte körülöttem: - Ez a 
hazaáruló, ez az akasztófára való muszka spion, aki el akarja adni 
az országot! Szaggasd szét, üsd agyon! 

És ez még nem minden. Mikor 1849 májusában szülei temetésére 
Pestre utazik, Klapka, a hadügyminiszter-helyettes feltartóztatja. Egy 
korábbi sérelemért akar elégtételt venni, s kijelenti, hogy 
legszívesebben felakasztatná. A szent forradalom nagyon közel állt 
ahhoz, hogy felfalja legigazibb fiát. Görgey avatkozik be a méltatlan 
vitába és szabadítja ki Petőfit. Jellemző, hogy a hadügyminiszter-
helyettes 28, a költő 26 éves. Csoda-e, hogy nem tudják eldönteni, 
kettőjük közül ki a jobb hazafi és magyar? 

Nem csoda az sem, ha ilyen körülmények közepette a költő 
többször is megjósolja magának a közeli véget. Utólag, a 
következmények ismeretében azt kell mondanunk, ennek az életnek 
valóban egyetlen logikus befejezése lehetett - a hősi halál. 



Eljátszhatnánk a gondolattal: mi vár Petőfire, ha véletlenül sikerül 
túlélnie a világosi katasztrófát? Ö lett volna a 15- aradi vértanú? 
Elmegyógyintézetbe vonul, majd golyót röpít az agyába, mint 
Széchenyi? Emigrációba kényszerül, mint Kossuth? Földalatti 
rejtekhelyre húzódik, mint Táncsics? Egyben lehetünk csak bizonyosak: 
nem ír orosz verset Szibériában és nem szervez ott műkedvelő 
színjátszást. 

Gondoljunk inkább arra, hányszor ismétlődött meg Petőfi óta az 
igazak meggyanúsítása, méltatlan megrágalmazása. Az örök emberi 
önzés és gyarlóság volna csak az ok? Nem. Az elmúlt évszázad gonosz-
sága, hatalmi tébolya és erkölcsi mélyrepülése ültette el az emberekben 
a bizalmatlanságot a hivatallal, a pozícióban lévőkkel szemben. Mert 
a hatalmat legtöbbször azok ragadták meg, akik nem voltak közeli 
ismeretségben a tisztaság és tisztesség, az emelkedettség és a minőség 
fogalmaival, semmilyen másfajta érdeket nem voltak képesek szemmel 
tartani a sajátjukon kívül. így természetszerűen képződött ki a szakadék 
a lenn és fenn világa között. Ennek áthidalására soha nem volt tán 
nagyobb szükség a Petőfi-típusú emberekre, mint ma. Az ő szellemi 
és erkölcsi öröksége: a feltétlen őszinteség, erkölcsi tisztaság, egyéni 
áldozatkészség az, amire az utókor máig ható érvénnyel mint morális 
eszményekre tekint. Petőfi testesíti meg a nagyvilág szemében is azt, 
ami a magyarságban becsülni és szeretni való, amire mint jobbik 
önmagunkra, elégedetten gondolhatunk. Ezt az örökséget vigyük át 
magunkkal, ha kell, árvízi hajósokként is fogunkban tartva az új 
évszázadban és évezredben a túlsó partra. Ha nemcsak a március 15-
i ünnepélyeken lesz velünk, hanem a mindennapok gondjaiban, 
bajaiban is velünk marad Petőfi példája és szelleme, akkor van rá 
esélyünk, hogy Petőfi népe legyünk. 

2000. 



EMLÉKEZNI SZÜKSÉGES 

HALOTTI BESZÉDFÉLE DR. ORTUTAY 
ELEMÉR FELETT 

Tavaly júliusban, amikor 80. születésnapjára készülődtünk, és láttuk 
szívszorító küzdelmét a kórral, aggódva latolgattuk, kibírja-e az 
ünneplés megpróbáltatásait. Aztán ahogy az életművét elismerő magyar 
köztársasági elnöki aranyérem átvételekor hallottuk a rádiónak, 
tévének nyilatkozni, már kezdtük azt hinni, hogy csoda történt: 
megszűnt örökös légszomja, elmúltak szívpanaszai. Úgy állt egyenes 
derékkal, méltóságot sugározva a reflektorlámpák fényében, hogy 
aki látta, elhitte: ez az ember mindnyájunknál egészségesebb. Aki 
kiismeri magát az arc titkaiban, az karakterisztikus vonásaiból kiolvas-
hatta: sohasem kereste ő az összeütközést a hatalommal. Istennek 
szerény, ám öntudatos szolgájaként képzelte el életét szülőföldjén, 
népe és családja körében. 

Nem rajta múlt, hogy másképp történt. 1949-ben letartóztatták, és 
azt kívánták tőle, hogy tagadja meg, amire felesküdött - a görög 
katolikus hitet. Ő ezt nem tehette. így lett a gimnáziumi hittantanárból 
és tudós teológusból előbb 7 évig bányász a sarkvidéken, majd kétkezi 
munkás az ungvári csempegyárban. Közben a KGB éberségét kijátszva, 
személyes szabadságát kockáztatva egyszemélyes teológiai akadémiát 
működtetett emeleti panellakásában, mert bízott benne, hogy a porig 
sújtott egyház feltámad és szüksége lesz az új papokra. 

E hitében nem csatlakozott. A rendszerváltást követően tetszhalott 
egyháza főnixmadárként kelt új életre, s ő kiléphetett az illegalitásból. 
Mivel templomaikat az állam annak idején átadta a pravoszláv gyüleke-
zetnek, Isten szabad ege alatt tartották miséiket, s ami még ennél is 
szokatlanabb - magyarul. 

Elemér atya érezte, most érkezett el az ő ideje. Korát meghazudtoló 
energiával, 80. életéve felé közeledve is három ember helyett dolgozik: 
lelkész, iskolai hitoktató és teológiai tanár egyszerre, s emellett az 
éledező kárpátaljai magyar szellemi élet egyik legnépszerűbb, leghite-
lesebb személyisége. Végre megnyílik előtte a világ is. Egyházi és 
világi fórumokra hívják külföldre, és ő megy, hallatja bölcs, meggyőző 
szavát. Ott van minden új otthoni kezdeményezésnél, figyelmeztet és 
dicsér: ha kell, szeretettel dorgál, de leginkább buzdít, ösztönöz, 



lélekben és hitben erősít. Szemét mindenen rajta tudja tartani, ami 
fontos, szép, nemes. Önzetlenül örül a másik sikerének, csak a jót 
hajlandó látni mindenkiben. Méltósággal viseli a megaláztatást, s ha 
volna is rá oka, nem panaszkodik. Tiszteli a más meggyőződést, 
egyszerűen nem tudja, hogy kell kérkedni vagy haragot tartani. 

Miközben sorakoztatom a jelen idejű igéket, fájdalommal döbbenek 
rá, hogy nem tudok rólad múlt időben beszélni, Elemér bácsi. Képtelen 
vagyok elfogadni, hogy most már Nélküled kell tovább élnünk. Ki 
lesz nekünk ezután Szemünk a kilátástalanságban, Szívünk a 
szívtelenségben, Lelkünk a lelketlenségben? Nem tudom. Csak azt, 
hogy pótolhatatlan vagy és fáj a hiányod nagyon. Miként Halotti 
beszédüket mormoló eleink, könnyeinken keresztül látjuk szemünkkel, 
Nélküled mik vagyunk... 

1997. 

A NAP ÁRNYÉKA 

Észrevétlenül, szelíden, úgy, ahogyan élt, alig egy évvel férje után 
eltávozott körünkből Gabika néni, dr. Ortutay Elemér özvegye. 

Egyetlen hivatal, civil szervezet sem tekintette őt saját halottjának, 
nem mondta be a rádió, nem volt napi hír a televízióban. Sejtem, 
hogy kétméteres oszlop sem fogja nyomni parányi porhüvelyét a 
Kálvárián, ahol nem is akadt számára hely a férje mellett. 

Az ő emlékét nem hivalkodó cifra márvány őrzi meg itt e földön, 
ahol rejtőzködve és rangrejtve, csak ha nagyon muszáj volt, akkor 
járt ki otthonából. Élettere már jó ideje az a városszéli tömblakás volt, 
ahol előbb népes családja, majd betegeskedő férje szolgálatában állt. 
Hogy esetleg neki is fájt valamikor valamije, hogy rá is ráfért volna 
egy kis pihenés néhanapján, azt olyan tökéletesen tudta titkolni, hogy 
a legközelebbi hozzátartozók sem gyanították. Zúgolódás és zokszó 
nélkül cipelte törékeny vállán azokat a hatalmas terheket, amelyeket 
sorsa rámért. Lánykori nevét idézve azt is mondhatnánk, hogy vitézül 
vitte keresztjét Vitéz Gabriella. 

Egyszer megkérdeztem Gabika nénit, ha előre tudja, hogy 
Budapesten szerzett tanítónői oklevelével Ungváron majd politikai 
elítélt feleségeként takarítónői állásért kell kilincselnie, akkor is igent 
mond Ortutay Elemérnek? 

Fáradt szemében szikra lobbant, kimerült arca ötven évet 
fiatalodott, amikor tőle szokatlan kitárulkozással válaszolta: 



- Te nem ismerted az én férjemet fiatalon. 
Valóban nem, de hallomásból tudom, hogy titokban minden 

lánytanítványa szerelmes volt bele, s hogy a frissen doktorált, fess, 
sármos gimnáziumi hittantanár nem átallt leállni focizni 
fiútanítványaival. 

Neki esküdni az oltár előtt örök húséget, vele imádkozni reggel 
és este a szaporodó családért, egymásért, a világért - az üdvösség 
volt maga. Dehogy gondolt Gabika néni akkoriban arra, ami még a 
mesében sem szokott előfordulni, hogy a gonosz győzedelmeskedhet 
a jó felett, hogy azt az embert, aki rosszat még gondolatban sem tett 
soha senkinek, egyszer majd a törvény nevében a nép ellenségének 
nyilvánítják, és 25 évre bebörtönzik. 

Az igazak hite, a tiszták igaza azonban diadalmaskodott. Ortutay 
Elemérné hét év után viszontláthatta férjét. Mindig végigfut a hideg a 
hátamon, amikor arra emlékszem, amit Elemér bácsi mondott a várva 
várt találkozásról feleségével és gyermekeivel az ungvári 
vasútállomáson: 

- Csak abból gondoltam, hogy ők azok, hogy négyen voltak, 
soványak és kopottak, és bújtak egy összetört kis asszonyhoz... 

Az elítéltet rehabilitálták. A törvénysértéseket új törvények tették 
helyre. Dr. Ortutay Elemér neve ragyogott, mint a Nap. 

De ki figyelt oda a Nap árnyékára? Arra az alázatos, az önmegta-
gadásig önzetlen teremtésre, aki anya, feleség, házvezetőnő, betegá-
poló és szellemi társ is tudott lenni egy személyben? Példás helytállását 
igen, de legbelsőbb értékeit - állíthatom - kevesen ismerték. Olyan 
volt, mint egy állandó védekezésre kész virág. Mert sokszor bántották, 
hát csak ritkán és keveseknek nyílt ki igazán. 

Érdemeit nehéz lenne földi mércével mérni. Biztos vagyok benne: 
az ilyen lelkeké a mennyek országa. 

1998. 

HEVELI ATYA MOSOLYA 

Nem mondhatom, hogy ismertem Heveli atyát. Csak a mosolyát. 
Mogorva, rosszkedvű világunkban az ember odafigyel arra, akinek 
az arcáról úgy árad a mosoly, mint délidőben a fény. Különösen 
akkor marad meg emlékezetünkben az a mozgó fényforrás sokáig, 
ha talapzata egy papi reverenda. Valahogy úgy vagyunk vele, hogy a 
papi méltósággal még ma is inkább csak az összeráncolt homlokot, 



égbe meredő, szigorú tekintetet tartjuk összeegyeztethetőnek. És 
csodálkozunk, ha tapasztaljuk, hogy a pap is ember, olyan, mint mi, 
csak egy kicsit fegyelmezettebb, bölcsebb. De hivatásával egyáltalán 
nem összeegyeztethetetlen örülni az élet apró örömeinek, és örömet 
szerezni embertársainak. Ez utóbbi bölcsességet Heveli atyától kaptam 
ajándékba első találkozásunk alkalmával. 

... Zord novemberi nap volt. Vacogtunk a korai szolyvai télben 
az Emlékparkban, miközben a szónokok az itt kiszenvedettek kínjaira 
emlékeztek. Ekkor láttam először és hallottam beszélni - németül -
Heveli atyát. Magyarul, ukránul, ruszinul más is tudott itt. Németül 
csak ő. Nagy szerencséje volt vele a másképp nem értő vendégek 
miatt az Emlékpark Bizottságnak. Azt hittem akkor, az ilyen tudós 
pap életének színtere kizárólag a templom és a könyvtár. Legnagyobb 
meglepetésemre azonban az ünnepség után a hatalmas vendégsereget 
meleg étellel váró ebédlő ajtajában ő fogadott: közvetlenül 
mosolygósan, házigazdaként invitálva a terített asztalokhoz. Amikor 
megköszöntem neki, hogy a Bizottságban végzett munkája mellett 
figyelme még az ide sereglettek megvendégelésére is kiterjedt, 
hálálkodásomat a fent idézett aranymondással hárította el. És azzal a 
feledhetetlen mosolyával, amely a halálhír szomorúságán is átragyog. 

1999. 

BALLA GYULA SÍRJÁNÁL 

Nincs szomorúbb, mint szülőknek temetni gyermekeiket, 
tanároknak tanítványaikat, öregeknek fiatalabbakat. Ki is volt valójában 
az a férfi, akinek haló porai most föl-földobott kőként végleg 
visszaszállnak az anyaföldbe, amelyből vétetett? Balla Gyula 
bizonyosan Ady szavaival esküszik immár örök hűséget a lába nyomát 
őrző kárpátaljai földnek, a szülőhelynek, ahová visszajárt, hogy vesztes 
csatáit kipihenje, újabb küzdelmekhez erőt gyűjtsön: „Tied vagyok 
én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban." Csak 
az utolsó két szót hagyja el, hogy „szomorúan magyar". 

Mert Gyula magyar volt, nagyon is az, de nem szomorú. Pedig 
olyan korban élt, amikor talán több oka lett volna a magyarságért 
való búsulásra, mint Adynak, aki nem tudhatta, milyen érzés az, ha 
az emberek megszégyenítő jelzője lehet a nemzetisége: magyar. Az 
orosz tanár taníthatott az iskolában orosz irodalmat, az ukrán tanár 



ukrán irodalmat, de a kárpátaljai magyar tanár csak irodalmat. Még 
a „mi irodalmunk" meg a „mi nyelvünk" nyelvi szerkezetek is tilosak 
voltak akkoriban az egyetemen, mikor Balla Gyula és pályatársai 
első szakdolgozataikat írták. Pedig azt a fiatal költőrajt, amelynek 
felröppenését az 1960-70-es évek fordulóján az ügynevezett „űj 
hullám" segítette, önmagán kívül elsősorban a vele egy nyelvet beszélő 
nemzet érdekelte. Az egyéni létet, életérzést elválaszthatatlannak 
tartották az azt tápláló közösségtől, és annak nemcsak egy részéhez, 
hanem az egészhez kívántak kötődni. Az akkori kultúrpolitika ezt a 
magatartást aggasztóan idegennek, a szovjet rendszer egyedül üdvözítő 
voltát kártékonyán megkérdőjelező világnézeti eltévelyedésnek 
minősítette. 

A legtevékenyebb magyar szakos hallgatók egyszer csak azt 
vették észre, hogy valami nincs rendben velük. A magyar tanszéken, 
amelyet ma a tolerancia valóságos oázisának igyekeznek láttatni 
némelyek, visszadobták a jónak, eredetinek hitt szakdolgozataikat. 
Megtiltották, hogy külföldön publikáljanak. Ez a „külföld" -
Magyarország volt. Megkövetelték, hogy tanáraikat oroszosan 
szólítsák. Nem tudom, fogtak-e fegyvert rájuk is, mint rám, amikor 
megpróbálták beszervezni őket, vagy csak azért idézték be időnként 
az állambiztonságra, hogy figyelmeztessék: itt mindenkit szemmel, 
de főleg füllel tartanak. Én csak azt láttam, hogy egyre fásultabbak, 
csüggedtebbek lesznek. És elindultak álmaik földjére, ránk hagyva 
a maradás súlyos keresztjét. Megróttuk őket akkor, cserbenhagyásnak, 
megfutamodásnak hittük távozásukat. Idő kellett hozzá, hogy 
belássuk: a meg nem alkuvásnak, a következetes szembeszegülésnek 
ez volt a leginkább járható útja. 

Ezt az utat választotta Balla Gyula is, aki mindvégig helytállt az új 
hazában is „űzött magyarságban". Sokféle hajlam hívogatta irodalomba, 
tudományba, politikába. Ő azonban maradt mindvégig a kárpátaljai 
magyarság ügyének képviselője, önkéntes intézője, pártolója, 
mindenese. Hűsége szülőföldjéhez nem frázis, nem gomblyukba tűzött 
szóvirág volt, hanem példamutató, tiszta nevét az utódok tudatába is 
átörökíteni képes, természetes emberi magatartás. 

Korán, túl korán hagytál itt bennünket, Gyula, és megvalósulatlanul 
terveidet, melyeket minden csalódás és kudarc után állhatatosan 
építgetett és szépítgetett mindig újrasarjadó életkedved. A választott 
utadat igazoló nagy mű ugyan nem született meg, neved mégsem 
csak arra lesz jó, hogy a magyar sírfeliratok számát gyarapítsa az 
eszenyi temetőben. 



Már halálhíred döbbenete tudatosította bennünk, kit is vesztettünk 
el valójában. Egyik utolsó mohikánját annak a kihalóban lévő 
embertípusnak, akinek már a nevét is alig ismerjük, mert nincs akire 
azt mondhatjuk, altruista. Te az voltál, Gyula. Önzetlen és 
önfeláldozásig, lovagias az önpusztításig, nem tudtad, mi az 
anyagiasság. Házad valóságos éjjeli menedékhelye volt olykor a 
kárpátaljaiaknak. Szíved és erszényed számukra mindig nyitva állt. 

A mások javát a saját károdra sem voltál rest előmozdítani. 
Barátaid kiválasztását sohasem haszonelv motiválta. Az elveidre 

Te mindig kényes voltál. Nem rendelted alá az érdekeidnek, s nem 
nézted el másoknak sem, ha ezt tették. A könnyen feledést, a 
színváltogatást pedig egyszerűen megvetetted. Ezért lassan kikoptak 
az életedből azok, akik erkölcsi mérlegeden könnyűnek találtattak. 

Maradtak azonban elegen, akiknek szótárában a neved a 
jószívűség, az emberség, az önzetlenség szinonimájává vált. Hiányod 
soká fogja bennünk éltetni emlékedet. Bízom abban is, hogy lesz, aki 
megérti: végleges megtérésednek - mint a hazai földre mindig 
visszahulló kőnek - üzenetértéke van. Azt sugallja, hogy az 
üldözötteket, a szétszóródottakat mindenkor hazavárja és befogadja 
az anyaföld. Legyen könnyű benne álmod, Gyula. 

2000. 

ILKU MARION JÓZSEF IS ELMENT 

A Magyar Kultúra Napjának ünneplését Kárpátalján az idén 
beárnyékolta egy szomorú hír: távozott közülünk Ilku Marion József, 
a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az Ukrajnai Magyar 
Demokrata Szövetség szórványgondozási szakbizottságának elnöke, 
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi 
Konferencia) választmányának korábbi tagja, a magyar kultúra egyik 
prominens kisebbségi mindese. Amúgy festőművész és tanár, a 
Lembergi Iparművészeti Főiskola docense. 

Az idén lett volna hetvenéves. Jubileumi kiállítása készült, Ukrajna 
Érdemes Művésze lehetett volna. E megtisztelő címre már felterjesztette 
Ukrajna Képzőművészeti Szövetsége, amelynek négy évtizede volt tagja. 

Egyéni szín- és formavilágú festményei korán meghozták számára 
az elismerést és az ismertséget Moszkvában és Kijevben, Rigában és 
Minszkben, Prágában és Budapesten, Torontóban és Torinóban. Arra, 
hogy ismerik és szeretik, azért leginkább itthon volt büszke: Ungváron 



és Lembergben. Élete e két város közötti ingázásban telt. Itthon Ungváron 
volt, ahol született, s szüleinek megüresedett, de a gyermekkor 
emlékeivel benépesült háza és édesanyja virágaival illatozó kertje várta, 
ha átutazóban megszállni vagy csak úgy feltöltődni hazatért. 

Az otthonát Lembergben, ebben a lengyeles kultúrájú 
nyugatukrajnai nagyvárosban rendezte be, ahol az iparművészeti 
főiskolát végezte, családot alapított és főiskolai tanárként a kárpátaljai 
magyar tehetségek fő patrónusaként tevékenykedett. 

Amint a körülmények engedték, szövetségbe tömörítette a vele 
együtt itt megtelepedett, nagyrészt Kárpátaljáról származó magyarságot. 
Az ő kezdeményezésére örökítették meg táblán Martinovics Ignác 
emlékét a lembergi egyetemen, ahol egykor a magyar jakobinus vezér 
tanított. Ő járt közben az ukrán hatóságoknál akkor is, amikor a bécsi 
Európa-Club magyarjai azzal az óhajukkal jelentkeztek, hogy 
emléktáblát szeretnének a brezáni vár falán elhelyezni a Rákóczi-
szabadságharc kezdetét jelentő Brezáni Kiáltvány évfordulója 
alkalmából. Nem volt olyan, a magyar kultúrával kapcsolatos kis és 
nagy kezdeményezés, amelyet Rion (barátai így becézték) fel ne karolt, 
a sajátjának ne érzett volna. 

Elkötelezettségét a magyar kultúra mellett a szülőházból hozta. 
Édesapja, Ilku Zoltán ruszin vidéken magyar főjegyzőként orvosolta 
- amíg hagyták - a falusi nép gondját-baját. Tanárnő édesanyja az 
idősebb nővére, pártfogója és támasza volt a húgának, annak a 
Mészáros Sándorné Murányi Georginának, akit Elrabolt éveim a 
Gulágon c. megrázó dokumentumregényéből nemrég ismerhetett meg 
a kárpátaljai olvasó. 

Györgyi néni, a hétéves szibériai pokoljárást megpróbált, aprócska 
testű, de óriás lelkű, hős magyar asszony temetésén két évvel ezelőtt 
egymás mellett álltunk Rionnal. Én a könyve szerkesztőjeként ismertem 
és szerettem meg, ő unokaöccseként gyászolta az elhunytat. 
Mindketten könnyeztünk az ukrán nyelvű görög katolikus szertartás 
alatt. Ugyanarra gondoltunk: magyar szó nem fog elhangzani e magyar 
koporsó felett? És Rion egyszer csak kiegyenesedett, elindult a pap 
felé, aztán fájdalmas hangon megszólalt: Nem engedhetem, hogy az 
én magyar mártír nagynéném felett magyar szó ne hangozzék el. És 
elmondta a csodálkozó, hitetlenkedő gyülekezetnek, kit temettünk 
akkor, ott, Ungváron. 

Remélem, az ő koporsójánál Lembergben nem volt hiány magyar 
szóban. 

Ha már így hozta a sorsod és sorsunk, Rion, legyen könnyéi neked 
a lembergi föld! 

2003. 



„ÖVÉK AZ ÉRDEM..." 

Emlékezés Gecse Endrére az 1956-os magyar 
forradalom évfordulója alkalmából 

Ilyen tájt, október vége felé, amikor a mi Kis Októberi 
Forradalmunkra emlékezünk (hol van már a Nagy?), vasárnap délelőtt 
szokatlanul sok ember szokott összegyúlni egy sír körül a gálocsi 
temetőben. A református templomból, istentiszteletről jön a tömeg és 
körülállja a mártírhalált halt tiszteletes, Gecse Endre sírját. 

Az 1956-os magyar szabadságharcot követő szovjet megtorlás 
vértanúja ő is. Esete éppoly égbekiáltó, mint uráé, a Jézus Krisztusé, 
aki felett 2000 éve rendezte meg a maga koncepciós perét a korabeli 
hatalom. 

Nagyszabású kirakatper bábfigurájának szerepét szánták Gecse 
Endrének is saját kora Pilátusai. De számításukba hiba csúszott. 

Az elrettentő példának kiszemelt ártatlan áldozat kínzóinak 
túlbuzgósága miatt hamarabb halt meg, mintsem az igazságtalan ítélet 
kihirdetésére sor kerülhetett volna. Végeredményben azonban a 
kárpátaljai tiszteletes vértanúságával is az valósult meg, amit Péter és 
Pál apostolok így összegeztek: Isten javunkra fordította az emberi 
gonoszságot. 

Az istentelenség birodalma szimbólumaival együtt összeomlott. A 
kivégzett Gecse Endre példamutató helytállásának, egyháza 
legnagyobbjaihoz méltó emberi és nemzeti magatartásának makulátlan 
emlékét viszont márványtábla őrzi a gálocsi templom falán. 

Ideje, hogy a több évtizedes tiltás falait áttörve, töretlen jellemének 
teljes nagyságában álljon ma előttünk, hogy ne csak szülőfaluja és 
környéke, hanem tágabb pátriája is tudja, ki volt és miért halt meg 
Gecse Endre. 

Ha valaki, hát ő igazán nem pályázott a történelmi hős szerepére. 
A világi hiúságoktól távoli papi pályára családi hagyomány 
predesztinálta. Az egykori Ung megyei Mátyóci Anyakönyvi Kerület 
születési kivonata szerint lelkész fiaként született Gálocsban 1907. 
június 7-én. A gimnáziumot Sárospatakon végezte. Ugyanitt iratkozott 
be 1924-ben a főiskola teológiai tagozatára. Ezt négy év alatt elvégezte. 

A Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke 1928. 
szeptember 25-én kelt kibocsátványában leszögezi: Kibocsátottam 



pedig őt azon feltételek alatt, hogy szent hivatását mind feddhetetlen 
élete, mind a tudományokban való folytonos előmenetele által meg 
fogja ékesíteni, amire őt Isten a maga kegyelme által segítse. 

Segítette is, mert négy év múlva egy másik okirat tanúsítja, hogy 
Gecse Endre segédlelkész a Szlovenszkói Egyházkerület lelkészvizsgáló 
bizottsága által szabályszerűen megvizsgáltatott s a gálocsi református 
gyülekezet lelkipásztorává törvényesen megválasztott, nyilvánosan 
felesketvén az Úr ügyének alkalmas és alkalmatlan időben való 
rendíthetetlen szolgálatára. 

Ez az alkalmatlan idő Gecse tiszteletes úr számára 1945-ben 
következett be. Megszokott, meleg családi fészkéből, a paplakból ki 
kellett költöznie. Csöndes megadással fogadta az egyik híve által 
fölajánlott földes szoba-konyhás lakosztályt. Akkori leveleit olvasva 
csak csodálkozni tudunk: semmi zúgolódás, méltatlankodás nincs 
bennük, csak határtalan hit a Gondviselés bölcsességében. íme, hogy 
számol be új, szovjet életformájáról egy barátjához intézett levelében: 
Hivatásomat három faluban folytatom, a munkaadóim önkéntes 
adományaiból, 15 ár kert-részlegből élek. A templomkertből, mely 
valóságos kőbánya és gyökérdzsungel lett, remek kicsiny kertet 
varázsoltam. Kikerül onnan a nyári krumpliszükséglet, mindenfajta 
zöldség, sok hagyma, néhány fej káposzta, ami a megélhetést 
könnyebbé teszi... Az ősszel, ha Isten segít, talán már önálló lakásba 
sikerül költöznünk: egy közfallal 2 helyiséget létesítünk, egy kamrából 
és istállóból; használt ablakok, vályog már megvannak. Nagy 
boldogság lenne oly hosszú idő után... 

Miközben nappal a betevő falat előteremtésének földhözragadt 
gondjaival küzd, esti imádságában lelke mennybéli magasságokba 
emelkedik. A háború által megrongált falusi templomok helyreállítását 
tervezi és szervezi. 1957-ben írja Szalóky László barátjának: Általában, 
külsőleg nézve itt örvendetes a kép: október-november hónapban majd 
minden vasárnapra esett egy templomszentelés, 11 templom egy 
évben... 

A külső sikerekre azonban már rávetíti árnyát a közelgő katasztrófa. 
Nagy szeretettel és odaadással készítettem elő a gálocsi 
templomszentelési- írja 1957. december 12-én.-Agitáltam, gyűjtöttem, 
szerveztem, s a templom sikeres felszentelése után egy héttel olyan 
minősíthetetlen és gonosz támadást kaptam, hogy az egész hátralevő 
életemre kiábrándulttá tett... 

A Gecse Endréhez hasonló galamblelkű embereknek azonban 
nem kenyerük a csüggedés. A vészjósló előjelek szaporodása ellenére 



is rendületlenül járja télen-nyáron, esőben-sárban kerékpáron a 
falvakat: Gálocsot, Tarnócot, Botfalvát. Eszébe nem jut 50 évesen 
elvárni, amit a nyáj egyes mai pásztorai: vigyék-hozzák őket kocsin. 

Végül, amikor egy nyomába szegődött tehergépkocsi egy este 
kerékpárostól az árokba kényszerítette, komolyan megijedt. Eszébe 
jutott Romzsa Tódor suttogva terjedt története és belátta: menekülnie 
kell. Családja unszolására elszegődött Husztra. 

Itt az ősi vár bús düledéke/пек tövében, fellélegezve, 
szorongásaiból szabadulva új aktualitást nyer számára Kölcsey tanácsa: 
Hass, alkoss, gyarapíts. A hívek rokonszenvét a hivatásának és nem a 
hivatásából élő papnak nem volt nehéz megszereznie. Közös erővel 
rövid idő alatt rendbe hozták az ősi templomot és a paplakot, ahol 
végre méltó helyet kapott többször átkutatott, megcsonkított könyvtára 
is. Szép napok. ígérkeznek írja szelíd szívéből kicsorduló örömmel 
élete utolsó levelezőlapján tanítónő testvérének, Csirpák Emiiné Gecse 
Annának. Széles jókedvében a ragyogó reményekkel kecsegtető huszti 
helyzetképhez még az utóiratban hozzáfűzi: Élvezem a sártalanságot, 
hogy esőben ernyő alatt is flancolhatok. Ez az élvezet azonban nem 
tartott soká. Fél évvel a beiktatás után, 1958. december 2-án Gecse 
Endrét Huszton letartóztatták. Ungvárra, a KGB börtönébe szállították, 
ahol vallatás közben „véletlenül" agyonverték. Állítólag nem volt 
hajlandó kihallgatóival együttműködni, vagyis elismerni, hogy 1956— 
58-ban Gálocsban magyar nacionalista szellemben szovjetellenes 
propagandát fejtett ki, és fegyveres felkelésre szólította a fiatalokat. 
Ha fizikai ereje nagyobbnak bizonyul a szelleminél, Kárpátalja talán 
legnagyobb kirakatperének lehetett volna főszereplője. Felesége szerint 
egy hónapot töltött az államvédelem vizsgálati fogságában. 1959-
január 7-én láttam viszont, holtan - emlékezik özv. Gecse Endréné 
Rózsa Leona. - Elvittek, a temetésre a hatósági emberek., de lelkészt 
nem engedtek hívni. Őt, aki számtalan ember felett mondott beszédet, 
ima nélkül hantolták, el. 

Gecse Anna, a lánytestvér emlékszik másra is: Az ügyészségen 
egyetlen bizonyíték Hitler: Harcom-jának kötete volt, amelybe beleírták 
Bandi nevét. Pedig ő ki nem állhalta, ha valaki beleírta a nevét a 
könyveibe. Miután így „igazolták"az ellenforradalmi izgatás vádját, 
„amerikai kapcsolatait" is felrótták.. Az „amerikai kapcsolat" úgy jött 
létre, hogy Bandi huszti gyülekezetétől kapott egy palástot, amelyet 
Amerikából küldött anyagból készítettek... 

Az „ellenforradalmi izgatás" és az „amerikai kapcsolat" koholt 
vádjára azért volt szükség, mert 1956-ban a hatalom Kárpátalján is 



tartott a helyi magyarság lázadásától. A szolyvai haláltáborok 
megpróbáltatásai után épp csak lélegzethez jutott magyarságra újabb 
sorscsapások vártak. Mert az amatőrökkel is felduzzasztott, népes 
besúgó hálózatnak fennmaradása érdekében eredményeket kellett 
produkálnia, nem érte be a 25 ezer felnőtt gyanúsítottal, a tanuló 
ifjúságra is rátelepedett. Politikai bűncselekmény vádjával gyerekeket 
hurcoltak el az iskolapadból, kiskorúak csínytevéseit politikai ügynek 
minősítve. 

Szovjetellenes szervezkedés vádjával tartóztattak le Gálocsban is 
néhány iskolás fiút, akik szenvedélyesen gyűjtötték a második 
világháború után falujukban hátra hagyott hasznavehetetlen 
fegyvereket. Bár az egykori fegyverrejtegetők ma is állítják, hogy 
legfeljebb Jókai-regényeket kölcsönözni tévedtek be olykor a tiszteletes 
úrhoz, illetékes agyakban megszületett a pokoli ötlet: a „gálocsi 
ellenforradalmi csoport" ténykedését a túl nagy népszerűségnek 
örvendő református pap nyakába kell varrni. A képtelen vádat Gecse 
tiszteletes nem volt képes felfogni sem. Ezért kellett a KGB kezétől 
meghalnia. 

A nagy per elmaradt. Az igazságszolgáltatás Gecse Endre 56-os 
mártír lelkész ügyében azonban nem maradhat el. Botladozó 
demokráciánknak elég gondja van a jelennel, nem ér rá a múlttal 
foglalkozni. Különösebb érdeklődést fölé magasodott papja iránt eddig 
nem tanúsított az egyház sem. 

Én a magam, személyes ismeretség révén is elfogult módján 
szoborként szoktam őt elképzelni a reformáció genfi emlékművének 
talapzatán, és Illyés Gyulával együtt vallom: 

Övék az érdem, kiket sem a máglya 
nem riaszthatott vissza, sem a gálya -
sem harcaik bukása. 

(Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt). 
2003-



,A HALÁL OKA GYILKOSSÁG SZÚRÁS ÁLTAL", 
AVAGY EMLÉKEZNI SZÜKSÉGES 

Pós Alajos halálának 80. évfordulójára 

Pós Alajossal először neve nélkül, mint jelenséggel találkoztam. 
Amikor a kimúlt rendszerben Kárpátalján a csehszlovák demokráciát 
némi nosztalgiával a humánus megszállás szinonimájaként emlegette 
valaki, rendszerint akadt, aki kimondta a „nono!"-t, azzal az indoklással, 
hogy a bevonuló csehek 1919-ben Ungváron a város szeme láttára 
meggyilkoltak egy újságírót. Hogy ki volt és mit vétett a fegyveres 
vitézeknek a fegyvertelen civil, arra nem szolgált magyarázattal a 
fáma. Nem csoda. A Csehszlovák Köztársaságnak nem fűződött érdeke 
a felháborító eset felemlegetéséhez. Az 1939 és 1944 között történtek 
ugyan kísérletek a jótékony feledés leplének fellebbentésére Pós Alajos 
alakja körül. A feltámasztott királyság öt esztendeje azonban kevésnek 
bizonyult Kárpátalján a húsz éve történt bűncselekmény okainak és 
körülményeinek tisztázásához. Újbóli „szabadulásunk" után pedig a 
magányos mártír emlékét végleg elhomályosította a tömeges 
megsemmisítésünket célzó totális törvénytelenség. Pós Alajos 
gazdátlanná vált sírját közben teljesen elborította a körülötte hont 
foglalók hozzátartozói által rápakolt szemét. 

Nem túlzás: két teherautó temetőhulladék alól szabadította ki a 
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének ifjúsági csoportja 1994 
október végén. Csodával határos módon a márvány síremlék és a 
vaskerítés teljesen ép maradt. 

Másodszori találkozásunk, amellyel egyoldalú ismeretségünk 
kezdetét vette, a megyei levéltárban történt, Beregszászban, azokban 
a ma már sokszor visszasírt sötét szovjet időkben, amikor még helyben 
kiállított egyszeri igazgatói engedéllyel lehetett folytatni a kutatást, 
ha az embernek volt néhány szabad órája ottjártakor. Egész más 
témához kerestem anyagot az első világháború és a forradalmak 
idejének helyi sajtójában. És amint az lenni szokott, az ember nem 
azt találja rögtön, amit szeretne. De amiről azt hiszi, valamire még jó 
lesz, azt kijegyzeteli. így voltam én Pós Alajossal. A fénymásolás 
akkoriban nálunk még nem lévén feltalálva, friss humorú, frappáns, 
többnyire lakonikus fogalmazású írásaiból néhányat átkörmöltem. Úgy 
képzeltem, hogy majd egyszer, ha már nem a pártbizottság fogja 



eldönteni, kivel-mivel foglalkozzék a párton kívüli egyetemi oktató 
kevés szabad idejében, utánanézek, ki rejtőzhet a szemtelenül 
szellemes álnév mögött: Pós Alajos. Meg voltam ugyanis győződve, 
hogy az egyszerűségéről híres, egykor Nobel-díjra is javasolt 
gyermekvers-szerző Pósa Lajos nevének kifigurázásával s ily módon 
a korabeli hivatalos irodalmi ízlés megfricskázásával állok szemben. 

Teltek-múltak az évek, s egyszer csak az MTV Ablak-
szerkesztőségének jóvoltából mi is kikukucskálhattunk a nagyvilágba. 
Az adás után levelet kaptam Budapestről Nyulászi Mihály nyugdíjas 
mérnöktől. Arra kért, segítsek neki Ungváron megtalálni felesége, 
született Pós Gabriella édesapjának a sírját. így derült ki, hogy a 
szájhagyományban élő névtelen áldozat és a neves újságíró ugyanaz 
a személy, és hogy a Pós Alajos nem anagramma, hanem a 
Burgenlandból hozzánk származott s immár örökre nálunk maradt 
Posch Alajos valódi neve. 

Amint a családnév eredeti, ékezet nélküli -sch-s változata mutatja, 
ősei németek is lehettek. Bár ahogy Galambos Iréneusz atyától, a 
magyar kultúra burgenlandi mindenesétől értesültem, „a Pós-Posch 
név elég gyakori egész Burgenlandban, sőt egész Magyarország 
területén. Tulajdonképpen a „Pál" egyik változata. Régi oklevelekben 
is gyakran szerepel „Pous", „Pousa " stb.formában. Németes átírásban 
ebből lett a Posch, amiből tulajdonosa - nyilván magyarságát 
bizonyítandó - az sch-t elhagyta, az o-ra pedig feltette az ékezetet. " 
Egyébként a család közlése szerint így, magyarosan írta a nevét bátyja, 
Pós János is, aki Budafokon halt meg 1943-ban. 

Mi mindenre telt volna még az öccs tehetségéből, ha le nem teríti 
a XX. századi barbárság, akárcsak Petőfit a XIX. századi?! 

Tudom, túlzó a párhuzam. De nem lehet fel nem ismerni a hasonló 
motivációt Petőfi és Pós elpusztításában. A költő is, az újságíró is 
forradalmainkat megtorló idegen megszállásnak esett áldozatul. 

Petőfi esetében Arany János három évtized múlva is „iszonyodva 
kérdi" és tegyük hozzá: eredménytelenül: 

Vad kozák a láncsát hü szívedbe tolá? 
Vagy fejszével ütött agyon buta oláh? 

(Harminc év múlva) 

Pós Alajos vonatkozásában a halál okát tudakoló kérdés nem 
maradt megválaszolatlan. Birtokunkban van a halotti anyakönyvi 
kivonat 1919. március 13-i keltezéssel, amely egyértelműen kimondja, 
hogy „a halál oka: gyilkosság szúrás által". 



A helyi és a fővárosi sajtó szemtanúkra hivatkozva részletezi a 
szomorú szenzációt. A Budapesti Hírlap értesülése szerint „több cseh 
katona rávetette magát Pós Alajos pénzügyi számellenőrre, és 
bajonéttal agyonszúrta. " Az Alkotmány c. lap azt is tudni véli, hány 
halálos sebet ejtettek áldozatukon a feldühödött katonák. A március 
12-i szám A csehek meggyilkoltak egy újságírót cím alatt 11-ről számolt 
be. A március 14-i már 28-ra teszi a szúrások számát, Ungvár rémnapjai 
címmel közölve a következőket: „Pós Alajos ungvári hírlapírót, ak.it 
tudvalevően a csehek Massaryk névnapján meggyilkoltak, az olasz 
főparancsnok rendeletérefölboncolták, és az orvosok megállapították, 
hogy 28 halálos szúrást és számos zúzódást ejtettek rajta. " 

Hogy mi volt a szó szerinti halálos bűn, amely az Ungvárt megszálló 
rendcsináló csehek rögtönítélkező indulatát kiváltotta, arról véleményünk 
szerint leginkább hitelt érdemlően a Népszava tájékoztat a következőkben: 

„ Ungvárt eddig tűrhetően viselkedtek a csehek. A szociáldemokrata 
pártszervezet és a Munkástanács erélyes magatartása folytán minden 
nagyobb garázdálkodástól tartózkodtak. Massaryk születésnapja 
alkalmából cseh díszszázad és katonai zenekar vonult ki a Széchenyi 
térre. Amikora cseh himnuszt kezdték játszani, az egybegyűlt tömeg 
morogni kezdett, és egy beteg nyomorék ember hangosan azt a 
megjegyzést tette, hogy ő maga kiverne hatvan ilyen csehet. Történetesen 
mellette állott Pós Alajos hírlapíró, aki e kijelentésen elmosolyodott. A 
cseh katonák a hangos megjegyzésre odarohantak és abban a hitben, 
hogy a mosolygó Pós Alajos volt a gúnyolódó, megragadták, vagy 
ötvenen rárohantak, ütni, tépni, szúrni kezdték. Hiába ismételte 
németül, hogy ártatlan, a csehek, tovább szurkálták és magukkal 
vonszolták a kaszárnyába. Egyik fülét letépték, tizenöt szúrást ejtettek 
rajta, amelyek közül az egyik halálos volt. A szerencsétlen ember már 
kilehelte lelkét, a hős katonák tovább vonszolták és hurcolták a 
holttestét. Az eset óriási izgalmat keltett a városban. A munkásság 
elégtételt kért Sioffi ezredestől és Moya zsupántól. Mind a ketten a 
legszigorúbb vizsgálatot ígérték meg. A temetéstől annyira féltek, hogy 
először nem akarták a halottat kiadni. Később a Munkástanács 
garanciájára kiadták, de egyúttal megtiltották, hogy a temetés napján 
a cseh katonák elhagyják a kaszárnyát. Pós Alajos elvtársunk volt, s a 
szociáldemokrata pártszervezet saját halottjaként temette el. A temetés 
napján a munkásság félnapos általános sztrájkot hirdetett, minden 
üzlet és hivatal zárva volt. " 

Ami a Népszavából is kimaradt és már a temetés körülményeire, 
valamint következményeire vonatkozik, arról az Ung 1919. március 



l6-i számából értesülünk. A Bánóczy Béla felelős és Deák Gyula 
segédszerkesztésében megjelenő hetilap, amely Pós Alajosban 
munkatársát vesztette el, mellőzi az eset minősítését, sommásan csak 
„tragikus" körülményekről beszél. Azt viszont elárulja, hogy Pós Alajost 
„ nem f . hó 9-én délután, ahogyan tervezték, hanem 10-én délelőtt 10 
órakor temették, el a közkórházból. " 

Miért kellett az időpontot megváltoztatni? Csak azért, hogy 
kevesebben vehessenek részt a temetésen. Az óvintézkedés azonban 
nem vált be. A gyásznak olyan megnyilvánulására került sor a 
temetőben, amilyenre a szemtanúk szerint még nem volt példa 
Ungváron. A koporsót beborító koszorúk felirataiból kiderül, ki 
mindenki tartotta fontosnak megadni a végtisztességet az elhunytnak. 

Édes apukának szeretett lánya - Gabika. 
Isten veled, öcsém - szerető bátyád, Jani. 
Nem szólhattál, nem szólhatunk, néma könny a 

búcsúszavunk. - Tiszttársaid. 
Pós Alajosnak - Ungvár város közönsége. 
Pós Alajos jeles tagjának- a Gyöngyössi Irodalmi Társaság. 
Pós Alajosnak - az ungvári szociáldemokrata párt. 
Az ungvári újságírók - kedves társuknak. 
Szeretett magyar testvérünknek - az ungvári Katbolik.us 

Legé nyegyesület. 
Emléked élni fog az ifjúság szívében - a főgimnázium 

ifjúsága. 

Nyilván ez utóbbival függ össze az „apró" hírrovat közleménye is 
Romanecz igazgató internálása címmel. Az apróbetűs hír beszámol 
Pósa Alajos tömegmegmozdulássá vált temetésének egyik 
figyelemreméltó részletéről. Nevezetesen arról, hogy - dacolva a 
tiltásokkal - a munkások, a kereskedők és a hivatalnokok mellett az 
ungvári főgimnázium diákjai is elmentek tanítási időben a temetésre. 
Ezért az igazgatót felelősségre vonták. „Nagy feltűnést keltettf. hó 12-
én, hogy a zsupáni hivatal Romanecz Mihály főgimn. igazgatót 
internálásra ítélte amiatt, hogy a felső osztályú tanulók részt vettek 
Pósa Alajos temetésén. Megjegyzendő, hogy a tanulók maguktól 
hagyták, el a temetés napján reggel 9 órakor az intézetet. Romaneczet 
a Nemzeti (Korona) szálló egyik, szobájában helyezték el. Állásából 
ideiglenesen felfüggesztették és Medreczky István tanárt bízták meg a 
helyettesítésével. " 



Nem úszták meg a büntetést a kereskedők sem. Egy másik, valóban 
apró hír arról tájékoztat, hogy „Pós Alajos temetése alkalmából a 
kereskedők és az üzlethelyiséggel bíró iparosok reggel nem nyitották 
ki üzleteiket, ezért büntetőeljárás indult meg ellenük. " Ha csak az 
Ungmk ezt az egyetlen számát vesszük szemügyre, abból is 
következtethetünk a bírságok összegére. Moya László zsupánnak a 
hadi ellátás érdekében az állatkereskedelem korlátozását elrendelő 
parancsában olvassuk, hogy „200-10000 K. pénzbírsággal, esetleg 3 
hónaptól 6 hónapig terjedő elzárással fenyíttetnek e parancsolat 
megszegői. " 

Ugyanabból a március 9-i számból, amelyben először számol be 
a Széchenyi-téri tragédiáról a lap, szerezhetünk tudomást a 
pénzlebélyegzés fenyegető réméről is. „Alig ment ki egyik hír a jobb 
fülünkön, már egy másik kopogtatott a balon. Ungvárt ilyen felfordult 
állapotban még nem láttuk. " 

Valószínűleg ezek az állapotok indokolják Deák Gyula első, néhány 
soros nekrológjának fájdalmasan szép, férfiasan büszke búcsúszavait: 

„Könnytelen szemekkel, szótalan ajakkal állunk összeroncsolt 
tetemed mellett, hisz szólanunk, sírnunk nem szabad; a szívünk, a 
lelkünk azonban patakként ontja könnyeit, s protestál, ezt nem látja, 
nem hallja senki, de megérti, megérzi mindenki. Behunyjuk 
szemünket, hogy ne olvashasson belőle senki, nem nyitjuk panaszra 
ajkunkat, mert erősek., büszkén alázatosak vagyunk. Lehajtjuk fejünket, 
mint a hatalmas nagy fa gyümölcstől terhelt ágait, mint a ketrecéhe 
zárt oroszlán. 

Isten veled, kedves barátunk, testvérünk, munkatársunk, 
küzdelmünkben volt osztályosunk. Csak a tested költözött el, a lelked 
közöttünk, maradt, aranybetűkkel véstük be neved örökre emlékeink 
márvány táblájába... Isten veled. " 

A búcsú bánatos Isten veledje és az a tény, hogy a gyászszertartást 
az akkori ungvári főesperes, Tahy Ábrahám celebrálta, nem áll 
ellentétben az elköltözött szociáldemokrata párti tagságával. Mindössze 
arról tanúskodik, hogy Pós Alajos fejlett szociális érzékkel rendelkezett, 
és ez az ő idejében összeegyeztethető volt a vallásossággal, aminek 
az is bizonyítéka, hogy öt évvel korábban, amikor Ungváron megismert 
menyasszonyát, Zachár Máriát oltárhoz vezette, az esketést ugyancsak 
a főesperes végezte. Az ő sírja is ott van a Kálvárián, a város felől 
nézve ugyanabban a bal oldalban, amelyben a Pós Alajosé. 

Ide, a temetőbe vagy a nagyvilágba költözött ki a század folyamán 
lassan mindenki, aki kolléga, barát, ismerős minőségben őrzött 



valamilyen emléket Pós Alajosról. А z őt személyesen ismerők közül 
mára életben egyetlen leánygyermeke, a már említett Nyulászi 
Mihályné Pós Gabriella budapesti lakos maradt. Ő azonban mindössze 
negyedik évében járt édesapja halálakor, s rá tíz évre édesanyját is 
elvesztette. Neveltetéséről nagyszülei, Zachár Jakab erdészeti tisztviselő 
és felesége, Jánossy Mária gondoskodtak. Ők ugyanabban a sírban 
nyugosznak, amelyben lányuk és mártír vejük. A mára megtisztított, 
felújított síremléken az ő nevük is olvasható. 

Ha valóban a mindkét államtákolmány sírjáig tartó szovjet-
csehszlovák barátság nem lehetetlenítette volna el az információgyűjtést 
és publikálást, ma biztosan többet tudunk Pós Alajosról, mint amennyi 
a róla szóló, eddigi legterjedelmesebb írásban, a Gyöngyössi Irodalmi 
Társaság 1942-es Évkönyvében megjelent, tanulmánynak is beillő 
emlékbeszédből kivehető. A méltatás, mielőtt nyomdafestéket látott, 
elhangzott felolvasásként a Társaság 1940. január 14-i ülésén. Szerzője 
az a Deák Gyula, polgári iskolai igazgató és lapszerkesztő, aki 1906-
ban Ungvár és Ung megye 36 tollforgatójával közösen megalapította 
a Gyöngyössi Istvánról elnevezett Irodalmi Társaságot. Az 1919-ben 
bekövetkezett két évtizedes kényszerszünet után a Társaság 1939. 
november 4-én alakult újjá. Mivel a 20 esztendős intervallum alatt 19 
gyöngyössis távozott az élők sorából, az újraalakuláskor döntés 
született: Adassék tisztesség minden elhunyt tag emlékének. " 

Pós Alajos azért került a lista legelejére, mert ő volt a legfiatalabb 
tagja a társaságnak, és első felolvasásától kezdve (Szerelmi vallomások 
a különböző népeknél) kedvence. Értelmetlen elmúlását a természet 
törvényei nem indokolták. 1940-ben, a gyilkosok és védelmezőik 
távozása után Deák Gyula minden szépítés, eufemizáló körülírás nélkül 
kimondja: elvakult dühének esett áldozatul 1919. évi márc. 7-én, 
egyik szomorít péntek estéjén 9 órakora Széchenyi téren, a Millennium-
kávéház előtt. " 

Első ízben Deák Gyula adta közre Pós Alajos életrajzi adatait is. 
Az ő két, már idézett 1919-es Ung-beli nekrológjának és 20 évvel 
későbbi emlékbeszédének köszönhetően tudjuk ma, amit egyáltalán 
tudunk Pós Alajosról. S ez bizony nem sok. Ha a család szóbeli 
közléseit hozzátesszük, akkor is csak egy igen szikár életrajzi vázlatot 
tudunk összeállítani. Ennek főbb pontjai a következők. 

Posch Alajos - az anyakönyvbe így jegyezték be - 1884. 
szeptember 28-án született Németgyirót Vas megyei településen. Ma 
Deutschgerisdorf néven található a térképen, Ausztria burgenlandi 
térségében. Szülei, Posch János és Schlögl Mária lehettek németek is. 



Pós Gabriella szerint római katolikus vallású szegény földművesek 
voltak. Két fiúgyermekük saját erejéből és tehetségéből küzdötte fel 
magát a tanult emberek közé. János pedagógus lett. Hét évvel fiatalabb 
öccse, Alajos pedig államszámviteli tisztviselő. Felső-kereskedelmi 
iskolában érettségizett, és rendkívüli hallgatóként a pozsonyi 
jogakadémián is tanult. Első szolgálati állomáshelye Makó volt. Itt 
próbálta ki tehetségét az újságírásban is, és kezdte nevét magyaros 
változatban Pósnak írni. 

A szerednyei főszolgabírósághoz 1910. januárjában érkezett. Csere 
folytán innen hamarosan Ungvárra került, a Magyar Állami 
Pénzügyigazgatóság számvevőségéhez. Itt dolgozott fő állásban 
haláláig. Közben kétszer is előléptette a pénzügyminiszter. Új 
kinevezéséről épp azon a napon értesült, amely napon meghalt. A 
kinevezés hírére ezt mondta: „A napokban felmegyek Budapestre és 
áthelyeztetem magamat a minisztériumba. " Ezzel az utazással elkésett. 
S e késés miatt megmaradt örökre ungvári újságírónak. 

Pós Alajosról tudnunk kell, hogy lelkének csak egyik, s talán nem 
is a nagyobbik felével volt pénzügyi szakember. A másikkal az, aminek 
Deák Gyula szerint a Jóisten is teremtette: újságíró. Mivel a Makói 
Hírlap szerkesztőségében már volt alkalma kitanulni az újságírás 
fortélyait, az Ung az első bemutatkozása után belső-munkatársi státuszt 
ajánlott neki. Debütálása pedig Deák Gyula emlékezése szerint így 
történt: „1910. április 19-én Árok községben nagy tüzpusztított. Pást 
küldték ki tudósítónak. Ez volt az első riportja, tegyük bozzá: igen sikerült 
riportja az Ung-ban. Következtek ezután: Képek az ungvári korzóról, 
Az Ungvár-Vaján vasút megnyitása, A remetevasgyári plébános, Az 
ungvári katonai temetők, Az osztrák gyermekek fogadása 1918. aug. 
28-án. Az utolsó a csehszlovák katonaság bevonulásáról. Ki gondolta 
volna akkor, hogy ez lesz az utolsó riportja?! Ha valaki figyelemmel 
olvasta Pós riportjait s ugyanazon a napon a fővárosi legjelesebb újságok, 
riportcikkeit is megfigyelte, bizonyára megállapította az illető, hogy itt, 
messze az ország szívétől egy szürke újságíró akárhányszor színesebb, 
melegebb sorokat rótt papírosra, mint a fővárosi lapoknak már neves 
újságírói. Ha nem változott volna Pós annyira ungvárivá, mint 
amilyenné lett ennek a földnek a szeretetében, amely nem engedte el 
innét, s Budapestre ment volna hivatásos újságírónak, - nem kell bozzá 
jóstehetség - valamelyik előkelőbb napilapnak ismert nevű újságírója s 
az egész ország kedvence lett volna. " 

Pós Alajos a messziről jött ember szemével látta és láttatta Ungvárt. 
Ezért tűnt az itt élők számára is újnak mindaz, amit ő saját magának 



felfedezett. Itt-ott egy század távlatából is jólesik tudomásul venni, 
mi minden keltette fel Pós Alajos figyelmét a városban és környékén. 

Nem volt az a kis tárgy, amelyből tollával ne tudott volna szellemes 
közleményt alkotni. Sokat beszéltek az olvasók Ellopták a polgármester 
kapuját c. riportjáról. A nagyon egyszerű történet csak annyi, hogy 
Finciczky polgármester a Bercsényi utcában levő házának kapuját valóban 
ellopták. Nem több, csak ennyi. És micsoda szellemes riport csiholódott 
ki Pós tollából. Elmés riportcikkei szinte megszámlálhatatlanok. 

Ő honosította meg az Unghan az ún. Ungi riportokat. Az első 
ilyen cikke a püspöki rezidenciáról szólt. Mestermű, amelyben a műltat 
és a jelent gyönyörűen tüntette fel. Következtek a süketnéma-intézetről, 
az ungvári várról, a perecsenyi vegyigyárról, az agyagipari szakis-
koláról, a bábaképző intézetről, a főgimnázium történeti, majd termé-
szetrajzi múzeumáról, a meteorológiai állomásról, a földrengésjelző 
obszervatóriumról, a villanygyárról írt érdekes közleményei. 

Ezekről az írásokról bizony jó volna lefújni a feledés porát már csak 
azért is, hogy akik a kultúra és a civilizáció meghonosítóinak szerepében 
tetszelegtek az elmúlt évtizedekben, észrevegyék: nemcsak sötétség és 
nyomor volt előttük Kárpátalján. Annál inkább tartozunk a mártír újságíró 
emlékének ennyivel, mert ő nemcsak Ungvár jelenével és történelmi 
múltjával foglalkozott, legalább annyira érdekelte a jövője is. 

Eszmék а Nagy Ungvárról c. cikksorozatában a városéit élő polgár 
és újságíró lelke rezdült meg. Szeretné, ha ez az ősi város, amelynek 
megvan ugyan a sajátságos értéke, még jobban kiemelkednék társai 
közül. Ezért van szükség városfejlesztési politikára. A városokat tehát 
- s ezek közt Ungvárt is - mindenekelőtt fejleszteni, előbbre vinni 
kell. „Elsősorban a magunk erejéből. Csak azután számíthatunk a 
mások segítségére. Mert a repülő sültgalambok divatja ma már egészen 
lejárt. Sőt, már egyáltalán nem repülnek. Úgy kell megfogni őket. " 
Javaslatot tesz Pós a Selmecbányái erdészeti és bányászati főiskola 
erdészeti részének Ungvárra helyezésére... Majd egy közművelődési 
palota felépítését indítványozta... Végül rátért az Ung szabályozásának 
kérdésére. Bármennyire bizarrnak lássék. is az ötlet, de szabályozás 
után egészen komolyan szó eshetnék az Ungról, mint közlekedő útról. 

Ki tudja, ha ez utóbbi javaslata megvalósul, ma talán nem kellene 
az Ung-parti sétány hosszában homokzsákok látványában gyönyör-
ködnünk, és sorsunk sanyaaiságába beletörődve konstatálnunk, hogy 
valamit megint elvitt végérvényesen a víz. 

Pós Alajos emlékével ez már nem történhet meg. Nevét felvette a 
Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége, amely 1999-ben végre 



nyilvános koszorűzási ünnepséget rendezett a vértanú előd felújított 
sírjánál a Kálvárián, halálának 80. évfordulója alkalmából. Ehhez az 
eseményhez fűződik Kőszeghy Elemérnek, a MÚKSZ elnökének a 
megemlékezése a Kárpáti Igaz Szc.íban, amely leszögezi: „Pós Alajos 
munkássága és sorsa mindenképpen rászolgál erre a törődésre. Mint 
ahogyan megérdemli azt is, hogy kései kollégái, a Magyar Újságírók 
Kárpátaljai Szövetségének tagjai holnap elzarándokoljanak 
sírhelyéhez, emlékezzenek rá, s hírt vigyenek neki arról: minden idők 
légionáriusai ellenére ma is él és talán holnap is élni fog a magyar 
szó, a magyar sajtó itt, a Kárpátok alján. " 

Magam az új ukrán nyelvtörvény vitára bocsátott változatának az 
árnyékában, ebben már nem volnék annyira biztos. Mégis állítom, 
hogy emlékezni szükséges, még ha ez nincs is ínyére egyeseknek. 
Egyebek közt azért is, hogy se őket, se minket, se senki mást a 
világon sehol ne lehessen ötletszerűen meggyilkolni másságának okán. 

1999. 
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